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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค 
ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยและพฒันาสมการ
ในการตรวจสอบ หรือพยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศไทย ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ   
อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
ทั้งระบบ อตัราเงินเฟ้อ อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่ง
ประเทศ มูลค่าการส่งออก มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ และระดบัการเปิดประเทศ โดยขอ้มูล 
ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data)  
เป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535–พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 21 ปี รวมทั้งหมด 252 ขอ้มูล และสถิติ 
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ  
การวเิคราะห์ปัจจยั และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  
 ผลการวจิยัอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติประกอบดว้ย ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย 
มูลค่าการส่งออก มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ และระดบัการเปิดประเทศ ปัจจยัเศรษฐกิจ 
มหภาคท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย 
ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ  
และสามารถน าปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคมาพยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยได ้ซ่ึงภาครัฐควรวางกรอบนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดการลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน 
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 The purpose of the study was to investigate the relationship of macroeconomics factors 
toward foreign direct investment in the real estate sector of Thailand, and to develop an equation  
to determine or to predict the amount of foreign direct investment in the real estate sector of Thailand. 
The studied variables were gross domestic product, recent growth rate of gross domestic product,  
the ability to produce a complete electricity system, inflation rate, the average minimum wage,  
the international exchange rate, the export value, gross-fixed capital formation, and the level  
of country opened. The date studies were monthly secondary data and time series data from  
1992-2012; totally 21 years, total data 252. The statistics used were Pearson correlation, Multiple 
regression analysis, Factor analysis and Structural equation modeling.  
  The study result revealed the macroeconomic influence on foreign direct investment 
in real estate sector of Thailand in the same direction significantly composing gross domestic 
product, recent growth rate of gross domestic product and the ability to produce a complete 
electricity system. The average minimum wages, the export value, the gross-fixed capital 
formation value and the level of county opened, macroeconomics factors affected the foreign 
direct investment in real estate of Thailand in the opposite direction significantly.  
The international exchange rate and the macroeconomics could predict the amount of foreign 
direct investment in real estate of Thailand. The government should lunch a policy framework 
and measurements to support macroeconomics factors to encourage investment in Thailand.     
  
 
 
 
 



 89 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยจะศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคและปริมาณเงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย พร้อมทั้งพฒันาสมการในการพยากรณ์ปริมาณการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย  
 2.  เพื่อพฒันาสมการในการตรวจสอบ หรือพยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย  
 ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฏีการสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และไดก้ าหนดสมมติฐานในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย 
 2.  ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคสามารถใชพ้ยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยได ้ 
 และในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา 
เป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2555 ระยะเวลา 21 ปีมาใชใ้นการวเิคราะห์ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัโดยใชก้รอบแนวคิดตามแนวความคิดของ Dunning (2003) ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นขนาดตลาด และอ านาจซ้ือ ปัจจยัดา้นทรัพยากร ปัจจยัดา้นความมัน่คงของระบบ
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการรับรอง และสนบัสนุนทางธุรกิจ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
เศรษฐกิจมหภาค 



 90 

ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย และพฒันา
สมการในการตรวจสอบ หรือพยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน 
ภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานของการวิจยั  
2 สมมติฐาน และจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสามารถน าเสนอเป็นรายสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย และมีผลการทดสอบสมมติฐาน 
แตกต่างกนัตามปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางเดียวกนั 
 อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมาและปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ 
เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั 
 ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางเดียวกนั 
 อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ียและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางเดียวกนั 
 อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางตรงขา้มกนั 
 มูลค่าการส่งออกและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั 
 มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางเดียวกนั 
 ระดบัการเปิดเสรีประเทศ และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
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ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ในทิศทางเดียวกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคสามารถใชพ้ยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยได ้และจากผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัสามารถใชพ้ยากรณ์ปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ อตัราค่าจา้งแรงงาน 
ขั้นต ่าโดยเฉล่ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ มูลค่าการส่งออก มูลค่าการสะสม 
ทุนถาวรเบ้ืองตน้ และระดบัการเปิดเสรีประเทศ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ในการวจิยัอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ผูว้จิยัสามารถอภิปรายความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน 
ภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ดงัน้ี 
 1.  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑม์วลรวมภายใน ประเทศ
และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
นั้นพบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ อคัคีสุวรรณ์ (2548) ศึกษาเร่ือง การลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ปฏิพทัธ ์สุทธสาร (2540)  
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย ณฐัพงษ ์ท่าดี (2548) ไดท้  าการศึกษาเพื่อหาแบบจ าลองท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศของประเทศไทย ภทัรวรรณ ฉนัทศาสตร์รัศมี (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนด 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ณฎัฐากญัญ ์ สุค า (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยั 
ท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย อมรชยั เอ่ียมระหงษ ์
(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และไทย อภิรัตน์ จิตตช่์วย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรง 
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จากต่างประเทศในประเทศไทย Nonnemberg and Mendonca (2001) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนด 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศก าลงัพฒันาในกลุ่มประเทศ OECD,  Wezel (2003) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศเยอรมนีในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 
Hoang (2006) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศ
เวยีดนาม โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกนัคือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีอิทธิพลต่อปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงจากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศเป็นตวัสะทอ้นถึงอ านาจซ้ือของประเทศนั้น ๆ รวมถึงขนาดของตลาด  
และการลงทุนโดยนกัลงทุนจากต่างประเทศ มกัจะค านึงถึงขนาดตลาด และอ านาจซ้ือของประเทศ
ท่ีไปลงทุน กล่าวคือ เม่ือมูลค่าของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีมูลค่าสูง จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ขนาดตลาดภายในประเทศนั้น มีขนาดใหญ่ มีความตอ้งการ หรืออ านาจซ้ือมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัดึงดูด
ความสนใจจากนกัลงทุนจากต่างประเทศให้เขา้มาลงทุนในประเทศนั้น ๆ และส าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง จะเกิดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ก็ต่อเม่ือตลาดขยายตวั หรืออ านาจซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการท่ีดิน หรือท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน 
จึงเป็นปัจจยัดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากนกัลงทุน หรือบรรษทัจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน
ในประเทศ 
 2.  อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมาและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย นั้นพบวา่ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมาและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาค
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
เม่ืออตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมาเพิ่มข้ึน ปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาของ อภิรัตน์ จิตตช่์วย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ อตัราการเติบโต
ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมาเป็นตวัแทนของปัจจยัทางดา้นตลาดเช่นกนั 
เพราะผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศน้ีเป็นตวัสะทอ้นถึงอ านาจซ้ือของประเทศนั้น  
และในช่วงเวลาก่อนหนา้ หรือช่วงเวลาท่ีผา่นมามีอตัราการเติบโตมาก ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
อ านาจในการซ้ือเพิ่มข้ึน และส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จะเห็นผลชดัเจน เพราะ การเติบโต 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยล์ว้นแต่ในช่วงระยะเวลาก่อนหนา้ หรือช่วงเวลาท่ีผา่นมาขนาดตลาด 
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ตอ้งมีการขยายตวั หรือการเพิ่มข้ึนของอ านาจซ้ือ เสมือนเป็นกลไกทางระบบธุรกิจ ซ่ึงเป็น 
แรงดึงดูดส าคญัส าหรับนกัลงทุนต่างชาติ หมายความวา่ อตัราอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมามีค่าเพิ่มข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ 
การลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยเ์ช่นกนั 
 3.  ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
ทั้งระบบและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 
นั้นพบวา่ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาของ Dunning (2003) เก่ียวกบัพบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดการลงทุน 
จากต่างประเทศเพื่อลงทุนนั้นแบ่งได ้3 ปัจจยัหลกั คือ ดา้นการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุน
จากต่างประเทศ ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นการรับรอง และสนบัสนนัทางธุรกิจ ซ่ึงความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ เป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นใหท้ราบถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ  
ซ่ึงจากงานวจิยัท่ีผา่นมาในอดีตพบวา่ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบยงัสะทอ้นถึง 
ความพร้อมในการรับการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศนั้น และปริมาณเงินลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยเ์ช่นกนั เพราะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้น ก็เป็น 
ภาคธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  และยงัตอ้งอาศยั
โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการ อาทิเช่น การลงทุนคอนโดมิเนียม  
หรืออาคารชุด แต่ไร้ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ก็ท  าไม่ไดรั้บการสนใจจากลูกคา้  
หรือกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นหากโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศมีความพร้อม ยอ่มดึงดูดให ้
นกัลงทุนต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนในประเทศ ท าใหป้ริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ 
มีมูลค่าสูงข้ึน 
 4.  อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย 
 เป็นส่วนประกอบหน่ึงในตน้ทุนของทุกธุรกิจไม่วา่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
อสังหาริมทรัพย ์หรือภาคบริการ และส าคญัอยา่งยิง่ในธุรกิจท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั  
อยา่งเช่นธุรกิจก่อสร้าง หรือการผลิต เป็นตน้ ธุรกิจ ดงันั้น ประเทศท่ีมีอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า 
ต่อวนัต ่า จึงเป็นท่ีสนใจจากนกัลงทุน หรือบริษทัท่ีจะเขา้มาลงทุน เพราะสะทอ้นถึงตน้ทุนใน 
การด าเนินงานก็จะต ่าลงดว้ย ดว้ยเหตุน้ี อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย จึงเป็นปัจจยัดึงดูด 
เงินลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ 
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ระหวา่งอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ียและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย นั้นพบวา่ อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ียและปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ 
เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไดจ้ากการวจิยั 
กบังานวจิยัท่ีผา่นมานั้น พบวา่ไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากวา่งานวจิยัท่ีผา่นมาของ พชัราภรณ์  
อคัคีสุวรรณ์ (2540) ศึกษาเร่ือง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ปฏิพทัธ์ สุทธสาร (2540) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และธวชัชยั เพิ่มพลูโชคคณา (2541) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทย พบวา่อตัราค่าจา้ง
แรงงานนั้น มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาพรวม
ของประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มอาจเน่ืองมาจากช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
ท่ีแตกต่างกนั เพราะจากงานวจิยัท่ีผา่นมานั้น จะเป็นขอ้มูลช่วงเวลาก่อนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ  
ในขณะท่ีงานวจิยัฉบบัน้ีใชข้อ้มูลในช่วงเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลาเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ จึงท าให้
ผลการวจิยัท่ีไดแ้ตกต่างกนั เพราะหากพิจารณาจากความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจะพบวา่ในช่วงก่อนเกิด
วกิฤตเศรษฐกิจนั้นเป็นช่วงท่ีมีการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ท าใหมี้ปริมาณเงินลงทุน 
จากต่างประเทศไหลเขา้สู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และยงัส่งผลใหธุ้รกิจอสังหาริมทรัพยเ์อง
เติบโตอยา่งมาก ในขณะท่ีอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่ากอ้ยงัคงมีการปรับข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
แต่ตั้งแต่ช่วงเกิดวกิฤตเศรษฐกิจเป็นตน้มา ปริมาณเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกลบั 
ลดนอ้ยลงในขณะท่ีอตัราค่าแรงขั้นต ่ายงัคงปรับค่าสูงข้ึนตามล าดบั และในปี พ.ศ. 2555  
นั้นมีการปรับค่าแรงอยา่งกา้วกระโดดจากรัฐบาล ในขณะท่ีปริมาณการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศก็เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการคาดการณ์ถึงการเติบโตท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสรุปการอภิปรายไดว้า่ การท่ีผลการทดสอบ
สมมติฐานไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมานั้น อาจมาจากช่วงเวลาท่ีต่างกนั และผลลพัธ์
จากการแทรกแซงสมดุลทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ  
 5.  อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงินเฟ้อภายในประเทศ 
และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
นั้นพบวา่ อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนั กล่าวคือ อตัราเงินเฟ้อ
ภายในประเทศนนั้นไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ 
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ภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย และ อาจเน่ืองมาจากอตัราเงินเฟ้อนั้น สะทอ้นให้เห็นถึง 
ราคาสินคา้ในตลาด และระบบเศรษฐกิจ ในช่วงเวลานั้นในขณะท่ีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว มีมูลค่าสูง ซ่ึงเป็นลกัษณะการคาดคะเนทิศทางการเติบโต 
ของประเทศ หรือภูมิภาคนั้น แลว้จึงด าเนินการลงทุน หรือแมว้า่เงินเฟ้อภายในประเทศจะสูง 
หากแต่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนก็อาจท าใหน้กัลงทุนจากต่างชาติใหค้วามสนใจ
เขา้มาลงทุนเป็นได ้และอาจกล่าวไดว้า่อตัราเงินเฟ้อในประเทศไม่ใช่ปัจจยัท่ีนกัลงทุนต่างชาติ 
ใหค้วามสนใจในการพิจารณา เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคตวัอ่ืน ๆ ดงันั้นปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยจึ์งไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินเฟ้อ
ภายในประเทศ 
 6.  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่ง
ประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
นั้นพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางตรงกนัขา้ม  
มีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีผา่นมาของ จินดารัตน์ ตั้งสกุล (2537) ไดศึ้กษาถึงการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย ปฏิพทัธ์ สุทธสาร (2540) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย และณฎัฐากญัญ ์ สุค า (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศในธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย โดยผลจากการวจิยัพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ
ไทยมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงจากผลการวจิยัและการวจิยัท่ีผา่นมา
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศลดลง (การแขง็ค่าข้ึนของเงินบาท)  
นกัลงทุนต่างชาติจะมองวา่ราคาสินคา้ของไทยแพงข้ึนก็จริง แต่อีกนยัหน่ึงก็แสดงใหเ้ห็นถึง
ภาวการณ์เติบโต และความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศ จึงดึงดูดใหน้กัลงทุนให ้
ความสนใจ และเขา้มาลงทุนในประเทศ ซ่ึงในภาคอสังหาริมทรัพยก์็เช่นกนั ในภาวะท่ีเศรษฐกิจ 
มีเสถียรภาพ ยอ่มท าให้ ความตอ้งการท่ีดินในการพฒันาเมือง พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน 
อยา่งมหาศาล จึงท าใหมี้ความตอ้งการอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน  
และส่งผลกระทบใหท่ี้ดิน ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์าคาปรับตวั 
เพิ่มข้ึนตามล าดบั  
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 7.  มูลค่าการส่งออก 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการส่งออกและปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย นั้นพบวา่ มูลค่า 
การส่งออกและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย
มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมาของนุชนารถ 
ปานทอง (2553) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและตวัแปร
ทางเศรษฐกิจมหภาคของไทย อมรชยั เอ่ียมระหงษ ์(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และณฐัพงษ ์ท่าดี (2548)  
ไดท้  าการศึกษาเพื่อหาแบบจ าลองท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย  
ซ่ึงพบวา่ มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ เม่ือการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
ก็จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเช่นกนั รวมถึงปริมาณเงินลงทุน
ต่างจากประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยเ์ช่นกนั เน่ืองจากผลจากนโยบายการดึงดูดการลงทุน 
ใหเ้มืองไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม จึงเกิด
กระแสไหลบ่าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการผลิตสินคา้ 
และผลกระทบตามมาคือการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ มูลค่าการส่งออก 
เป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ และแสดงถึงตลาด
ภายนอกประเทศ ซ่ึงหากมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน ยอ่มสะทอ้นใหท้ราบถึงการขยายตวัของตลาด
เพิ่มข้ึน หมายความวา่ ธุรกิจมีการเติบโต และเกิดการขยายตวัของผูผ้ลิต ผลท่ีตามมาคือ นกัลงทุน
จากต่างชาติจะสนใจเขา้มาลงทุนในประเทศเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่มูลค่าการส่งออก 
เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน 
ภาคอสังหาริมทรัพย ์
 8.  มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้
และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
นั้นพบวา่ มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความ สัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาของ นิธิภทัร ตั้งจีรวงษ,์ ธนพงศ ์วบิูลยศิ์ริชยั, และปุณณรัตน์ 
 พุฒิคฤโฆษ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย 
ซ่ึงผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้เป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
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การแข่งขนั เน่ืองจากเป็นการลงทุนภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
หมายความวา่ หากมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้สูง ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมดา้นปัจจยั
ของการลงทุนท่ีมีอยูใ่นประเทศทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นการพฒันาท่ีเกิดข้ึน  
แต่ในทางกลบักนัหากมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ต ่า ก็จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาวการณ์แข่งขนั 
หรือการเติบโตภายในประเทศต ่า นัน่แสดงถึง ความเส่ียงในการเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ 
ซ่ึงเม่ือการแข่งขนั หรือการลงทุนทั้งจากใน และต่างประเทศมีมากข้ึน ส่งผลใหอ้สังหาริมทรัพย์
เติบโต จึงท าให้นกัลงทุนสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น มูลค่าการสะสมทุน
ถาวรเบ้ืองตน้จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน 
ภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย 
 9.  ระดบัการเปิดประเทศ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดประเทศ และปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย นั้นพบวา่ระดบัการเปิด
ประเทศและปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 
มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อกนัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมาของ ธวชัชยั 
เพิ่มพลูโชคคณา (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทย นิธิภทัร ตั้งจีรวงษ,์ ธนพงศ ์วบิูลยศิ์ริชยั, และปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย Nonnemberg and Mendonca (2001) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศก าลงัพฒันาในกลุ่มประเทศ 
OECD และ Hoang (2006) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ในประเทศเวยีดนาม พบวา่ ระดบัการเปิดประเทศมีความสัมพนัธ์ต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ โดยในงานวจิยัน้ีจะใชส้ัดส่วนระหวา่งมูลค่าการน าเขา้ 
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เพื่อเป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัการเปิดประเทศ  
เน่ืองจากนโยบายของภาครัฐนั้นมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม หรือกีดกนั ปริมาณการลงทุน 
จากต่างประเทศ กล่าวคือ หากสัดส่วนระหวา่งมูลค่าการน าเขา้ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
มีค่าสูงข้ึน ยอ่มสะทอ้นถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐท่ีสนบัสนุน อ านาจซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน 
น ามาซ่ึงเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงยอ่มดึงดูดนกัลงทุนจากต่างชาติท่ีใหค้วามสนใจเขา้มา
ลงทุนในประเทศมากข้ึน และผลท่ีตามมาคือ การขยายตวัของความตอ้งการในดา้นอสังหาริมทรัพย์
ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะดึงดูดใหป้ริมาณการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศ
สูงข้ึนตามเช่นกนั 
 และจากการทดสอบปัจจยัเชิงสาเหตุยงัพบวา่ องคป์ระกอบตวัแปรดา้นปัจจยักลุ่มท่ี 1  
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ไดม้ากท่ีสุดคือ มูลค่าการส่งออก รองลงมาคือ อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย ผลิตภณัฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ
และระดบัการเปิดเสรีประเทศ ในขณะตวัแปรแฝงดา้นปัจจยักลุ่มท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรองคป์ระกอบ 
ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสามารถอธิบายองคป์ระกอบตวัแปรดา้นปัจจยักลุ่มท่ี 2 ไดม้ากท่ีสุดคือ อตัรา 
การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมา รองลงมาคือ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ 
 ซ่ึงในการทดสอบสมมติฐานของการวิจยันั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการวจิยัโดยใชเ้คร่ืองมือ 
ทางสถิติท่ีแตกต่างกนัระหวา่งการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis, MRA) 
และการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation model, SEM) เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบสมมติฐาน และทางผูว้จิยัคาดการณ์วา่อาจเกิดตวัแปรส่งผา่นระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจ
มหภาคเกิดข้ึน  โดยจากผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบวา่ ผลลพัธ์จากการวจิยัทั้ง 2 วธีิการนั้น
สอดคลอ้งกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีค่าประมาณการณ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบในแต่ละวธีิการทางสถิติ 
ซ่ึงในการวเิคราะห์แบบ SEM ก็ไม่พบวา่มีปัจจยัส่งผา่นระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงจากการคน้ควา้
และวเิคราะห์สถิติทั้ง 2 เคร่ืองมือของผูว้ิจยัพบวา่ การวิเคราะห์แบบ MRA นั้นมีจุดอ่อนดงัน้ี 

1.  มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้หลายขอ้ 
2.  ผลการวเิคราะห์นั้นไม่ค่อยแม่นย  าเม่ือเปรียบเทียบกบัการวเิคราะห์แบบ SEM  

เพราะตวัแปรอิสระนั้นมีความคลาดเคล่ือนในการวดั และความคลาดเคล่ือนระหวา่งตวัแปร 
ตอ้งไม่สัมพนัธ์กนั 

3.  ไม่มีการตรวจสอบความตรงของโมเดลในการวิเคราะห์ 
 แต่ในการวิเคราะห์แบบ SEM นั้นเป็นการวิเคราะห์ท่ีมีความซบัซอ้นสูงเป็นการวิเคราะห์
เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ตามหลกัการแกชุ้ดสมการเชิงเส้นตรงพร้อมกนัหลายสมการซ่ึงมีจุดเด่น
ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.  สามารถสร้างตวัแปรแฝง ซ่ึงท าใหส้ามารถแยกเทอมความคลาดเคล่ือนในการวดั 
ตวัแปร ซ่ึงสามารถประมาณค่าคะแนนจริง ในรูปของตวัแปรแฝงในการวเิคราะห์ปัจจยั แลว้น า 
ตวัแปรไปวเิคราะห์ปัจจยัท่ีแทจ้ริง 

2.  การน าเทอมความคลาดเคล่ือนมาวเิคราะห์ 
3.  สามารถวเิคราะห์โดยแยกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออ้ม 

 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบโมเดล MRA และ SEM ในคร้ังน้ีพบวา่ ไม่มีปัจจยัส่งผา่น
เกิดข้ึน จึงท าใหไ้ม่สามารถแสดงจุดเด่นของวธีิการวเิคราะห์แบบ SEM ท่ีเหนือกวา่การวเิคราะห์
แบบ MRA ออกมาได ้แต่ก็ท  าใหท้ราบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิธิพลทางตรง 
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ต่างปริมาณเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยเท่านั้น  
แต่หากวเิคราะห์เพียงแบบ MRA ก็จะไม่สามารถทราบได ้ 
 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาวจิยัอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย นั้นเป็นเพียง 
การวเิคราะห์โดยหลกัของทฤษฎี และการวเิคราะห์ทางสถิติจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต  
เป็นส่ือในการอา้งอิง ซ่ึงการอธิบายปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยนั้นเป็นเพียงการบูรณาการองคค์วามรู้  
และทฤษฏีเชิงประจกัษเ์ขา้ดว้ยกนั เพื่ออธิบายถึงเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น  เน่ืองจากปริมาณ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยเป็นส่ิงท่ีไม่มีใคร
สามารถรู้ล่วงหนา้ได ้เพียงแต่สามารถคาดการณ์การเกิดเหตุการณ์ล่วงหนา้อยา่งคร่าว ๆ ไดผ้า่น 
การใชท้ฤษฎีวเิคราะห์และจากขอ้มูลจริงในอดีตดงักล่าว  
   

ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอในส่วนน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
คือ ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1.  การวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราการเติบโต 
ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศช่วงเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ 
อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าโดยเฉล่ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ มูลค่าการส่งออก 
มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ และระดบัการเปิดเสรีประเทศ ลว้นนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดงันั้นภาครัฐควรใชม้าตรการต่าง ๆ กระตุน้ใหปั้จจยัเศรษฐกิจ
มหภาคเพิ่มข้ึน ก็จะสะทอ้นใหป้ริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์
สูงข้ึนตาม 
 2.  การวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ มูลค่าการส่งออกนั้นมีอิทธิพลต่อปริมาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ดงันั้นเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจใน 
ภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ภาครัฐควรวางมาตรการ หรือกรอบนโยบายเพื่อส่งเสริม  
หรือสนบัสนุนใหมู้ลค่าการส่งออกสูงข้ึน เพื่อดึงดูดปริมาณการลงทุนเขา้สู่ประเทศให้มากข้ึนดว้ย 
 3.  สามารถน าผลวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการตดัสินใจใน 
การลงทุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
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ในภาคอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย 
 4.  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแมจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอยา่งมาก
ก็ตาม แต่ในทางกลบักนัอาจก่อใหเ้กิดผลเสียดว้ย เช่น การเกิดปัญหามลพิษ การถูกชกัน าทาง
เศรษฐกิจโดยชาวต่างชาติ ดงันั้นควรก าหนดทิศทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ใหมี้ความเหมาะสม โดยน ากลวธีิของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  
และปูพื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศใหส้ามารถพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว 
 5.  ในการวางกรอบมาตรการ หรือการก าหนดกลยทุธ์ของภาครัฐ หรือองคก์รเอกชน 
สามารถน าสมการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน หรือใชอ้า้งอิง 
ในการตดัสินใจ 
 6.  จากผลการวจิยัพบวา่ มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
ต่อปริมาณการลงทุนโดยตรงในภาคอสังหาริมรัพยข์องประเทศไทย ดงันั้น เม่ือรัฐบาลมีการใชจ่้าย
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึน ก็จะส่งผลใหป้ริมาณการลงทุนในประเทศเพิ่มข้ึน  
เน่ืองจากนกัลงทุนต่างชาติใหค้วามสนใจในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึง
ประกอบการพิจารณา ดว้ยเหตุน้ี ภาครัฐจึงควรส่งเสริมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อใหเ้กิดการพฒันา และดึงดูดปริมาณการลงทุนจากต่างชาติเขา้สู่ประเทศ 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มหรือใชต้วัแปรสังเกตอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรท่ีดี  
และท าใหไ้ดส้มการพยากรณ์ท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึน 
 2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาทั้งในรูปของเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
เพื่อจะไดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสม และแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
 3.  การวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการวจิยัซ ้ าในเร่ืองน้ี หากแต่เป็นช่วงเวลาอ่ืน  
และควรใกลเ้คียงกบัเวลาปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด เพราะช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลง อาจส่งผล 
ต่อความคาดหวงัจากนกัลงทุน หรือภาวะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจส่งผล 
ใหผ้ลการวเิคราะห์เปล่ียนแปลงไป 
 4.  ควรเพิ่มการวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพเพื่อท าใหผ้ลการวิจยัท่ีไดมี้ความสอดคลอ้ง  
และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นบริบทสภาพความเป็นจริง 
 5.  ในการวจิยัน้ีเป็นเพียงการศึกษาวจิยัปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
ในประเทศไทยเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาประเทศอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบผล 
และน าขอ้แตกต่างมาวเิคราะห์ เพื่อให้เกิดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ 
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 6.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเกิดวกิฤต
เศรษฐกิจ และช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทาง 
ท่ีเป็นประโยชน์ 


