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ESTATE SECTOR OF THAILAND) อาจารย์ผคู้ วบคุมงานนิพนธ์: สุ ธาศิณี สุ ศิวะ, Ph.D. 125
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาค
ที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยและพัฒนาสมการ
ในการตรวจสอบ หรื อพยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์
ของประเทศไทย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า
ทั้งระบบ อัตราเงินเฟ้ อ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ มูลค่าการส่ งออก มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น และระดับการเปิ ดประเทศ โดยข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data)
เป็ นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535–พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 21 ปี รวมทั้งหมด 252 ข้อมูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ
การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั อิทธิพลของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย พบว่า ปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย
มูลค่าการส่ งออก มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น และระดับการเปิ ดประเทศ ปั จจัยเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
ในทิศทางตรงข้ามกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
และสามารถนาปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคมาพยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยได้ ซึ่ งภาครัฐควรวางกรอบนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการสนับสนุนปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคดังกล่าว เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
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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

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องอิทธิพลของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคและปริ มาณเงินลงทุนโดยตรงสุ ทธิ จากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาสมการในการพยากรณ์ปริ มาณการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาสมการในการตรวจสอบ หรื อพยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิดทฤษฏีการสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในอดีตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และได้กาหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
2. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคสามารถใช้พยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยได้
และในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา
เป็ นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2555 ระยะเวลา 21 ปี มาใช้ในการวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั โดยใช้กรอบแนวคิดตามแนวความคิดของ Dunning (2003) ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านขนาดตลาด และอานาจซื้ อ ปั จจัยด้านทรัพยากร ปั จจัยด้านความมัน่ คงของระบบ
เศรษฐกิจ ปั จจัยด้านการรับรอง และสนับสนุนทางธุ รกิจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัย
เศรษฐกิจมหภาค
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ที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย และพัฒนา
สมการในการตรวจสอบ หรื อพยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ตั้งสมมติฐานของการวิจยั
2 สมมติฐาน และจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสามารถนาเสนอเป็ นรายสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย และมีผลการทดสอบสมมติฐาน
แตกต่างกันตามปั จจัยเศรษฐกิจมหภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมาและปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ยและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน
อัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางตรงข้ามกัน
มูลค่าการส่ งออกและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน
มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน
ระดับการเปิ ดเสรี ประเทศ และปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
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ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคสามารถใช้พยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยได้ และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคอย่างน้อย 1 ปัจจัยสามารถใช้พยากรณ์ปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ อัตราค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่าโดยเฉลี่ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มูลค่าการส่ งออก มูลค่าการสะสม
ทุนถาวรเบื้องต้น และระดับการเปิ ดเสรี ประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั อิทธิ พลของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศ
และปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
นั้นพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชราภรณ์ อัคคีสุวรรณ์ (2548) ศึกษาเรื่ อง การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ปฏิพทั ธ์ สุ ทธสาร (2540)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย ณัฐพงษ์ ท่าดี (2548) ได้ทาการศึกษาเพื่อหาแบบจาลองที่กาหนดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศของประเทศไทย ภัทรวรรณ ฉันทศาสตร์ รัศมี (2546) ศึกษาเรื่ องปั จจัยกาหนด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ณัฎฐากัญญ์ สุ คา (2548) ศึกษาเรื่ องปัจจัย
ที่กาหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในธุ รกิจค้าปลีกในประเทศไทย อมรชัย เอี่ยมระหงษ์
(2553) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศมาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
และไทย อภิรัตน์ จิตต์ช่วย (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลงทุนโดยตรง
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จากต่างประเทศในประเทศไทย Nonnemberg and Mendonca (2001) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กาหนด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศกาลังพัฒนาในกลุ่มประเทศ OECD, Wezel (2003)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศเยอรมนีในกลุ่มประเทศละตินอเมริ กา
Hoang (2006) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศ
เวียดนาม โดยผลการวิจยั สอดคล้องกันคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอิทธิ พลต่อปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศเป็ นตัวสะท้อนถึงอานาจซื้ อของประเทศนั้น ๆ รวมถึงขนาดของตลาด
และการลงทุนโดยนักลงทุนจากต่างประเทศ มักจะคานึงถึงขนาดตลาด และอานาจซื้ อของประเทศ
ที่ไปลงทุน กล่าวคือ เมื่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าสู ง จะสะท้อนให้เห็นถึง
ขนาดตลาดภายในประเทศนั้น มีขนาดใหญ่ มีความต้องการ หรื ออานาจซื้ อมาก ซึ่งเป็ นปัจจัยดึงดูด
ความสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศนั้น ๆ และสาหรับธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องกับที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง จะเกิดการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ก็ต่อเมื่อตลาดขยายตัว หรื ออานาจซื้ อที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการที่ดิน หรื อที่อยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น
จึงเป็ นปัจจัยดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุน หรื อบรรษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน
ในประเทศ
2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมา
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมาและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย นั้นพบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมาและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาค
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมาเพิ่มขึ้น ปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ อภิรัตน์ จิตต์ช่วย (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมาเป็ นตัวแทนของปั จจัยทางด้านตลาดเช่นกัน
เพราะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนี้ เป็ นตัวสะท้อนถึงอานาจซื้ อของประเทศนั้น
และในช่วงเวลาก่อนหน้า หรื อช่วงเวลาที่ผา่ นมามีอตั ราการเติบโตมาก ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
อานาจในการซื้ อเพิ่มขึ้น และสาหรับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ จะเห็นผลชัดเจน เพราะ การเติบโต
ของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ลว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้า หรื อช่วงเวลาที่ผา่ นมาขนาดตลาด
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ต้องมีการขยายตัว หรื อการเพิ่มขึ้นของอานาจซื้ อ เสมือนเป็ นกลไกทางระบบธุ รกิจ ซึ่งเป็ น
แรงดึงดูดสาคัญสาหรับนักลงทุนต่างชาติ หมายความว่า อัตราอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมามีค่าเพิ่มขึ้น ย่อมส่ งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณ
การลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน
3. ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า
ทั้งระบบและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
นั้นพบว่า ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ Dunning (2003) เกี่ยวกับพบว่า ปั จจัยที่ดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศเพื่อลงทุนนั้นแบ่งได้ 3 ปั จจัยหลัก คือ ด้านการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับการลงทุน
จากต่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการรับรอง และสนับสนันทางธุ รกิจ ซึ่งความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ เป็ นตัวแปรที่สะท้อนให้ทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ
ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาในอดีตพบว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบยังสะท้อนถึง
ความพร้อมในการรับการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศนั้น และปริ มาณเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน เพราะในภาคธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ก็เป็ น
ภาคธุ รกิจที่ตอ้ งอาศัยโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้าง สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ และยังต้องอาศัย
โครงสร้างพื้นฐานเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินการ อาทิเช่น การลงทุนคอนโดมิเนียม
หรื ออาคารชุด แต่ไร้ซ่ ึ งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้ า ก็ทาไม่ได้รับการสนใจจากลูกค้า
หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นหากโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศมีความพร้อม ย่อมดึงดูดให้
นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ ทาให้ปริ มาณการลงทุนจากต่างประเทศ
มีมูลค่าสู งขึ้น
4. อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย
เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งในต้นทุนของทุกธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อภาคบริ การ และสาคัญอย่างยิง่ ในธุ รกิจที่ตอ้ งใช้แรงงานคนเป็ นหลัก
อย่างเช่นธุ รกิจก่อสร้าง หรื อการผลิต เป็ นต้น ธุ รกิจ ดังนั้น ประเทศที่มีอตั ราค่าจ้างแรงงานขั้นต่า
ต่อวันต่า จึงเป็ นที่สนใจจากนักลงทุน หรื อบริ ษทั ที่จะเข้ามาลงทุน เพราะสะท้อนถึงต้นทุนใน
การดาเนิ นงานก็จะต่าลงด้วย ด้วยเหตุน้ ี อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย จึงเป็ นปัจจัยดึงดูด
เงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ ประเทศ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
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ระหว่างอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ยและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย นั้นพบว่า อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ยและปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้จากการวิจยั
กับงานวิจยั ที่ผา่ นมานั้น พบว่าไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากว่างานวิจยั ที่ผา่ นมาของ พัชราภรณ์
อัคคีสุวรรณ์ (2540) ศึกษาเรื่ อง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ปฏิพทั ธ์ สุ ทธสาร (2540) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และธวัชชัย เพิ่มพูลโชคคณา (2541)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กาหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าอัตราค่าจ้าง
แรงงานนั้น มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาพรวม
ของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามอาจเนื่ องมาจากช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
ที่แตกต่างกัน เพราะจากงานวิจยั ที่ผา่ นมานั้น จะเป็ นข้อมูลช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในขณะที่งานวิจยั ฉบับนี้ใช้ขอ้ มูลในช่วงเวลาที่ครอบคลุมช่วงเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จึงทาให้
ผลการวิจยั ที่ได้แตกต่างกัน เพราะหากพิจารณาจากความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจะพบว่าในช่วงก่อนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจนั้นเป็ นช่วงที่มีการส่ งเสริ มการลงทุนจากภาครัฐ ทาให้มีปริ มาณเงินลงทุน
จากต่างประเทศไหลเข้าสู่ ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก และยังส่ งผลให้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เอง
เติบโตอย่างมาก ในขณะที่อตั ราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าก้อยังคงมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
แต่ต้ งั แต่ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็ นต้นมา ปริ มาณเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกลับ
ลดน้อยลงในขณะที่อตั ราค่าแรงขั้นต่ายังคงปรับค่าสู งขึ้นตามลาดับ และในปี พ.ศ. 2555
นั้นมีการปรับค่าแรงอย่างก้าวกระโดดจากรัฐบาล ในขณะที่ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการคาดการณ์ถึงการเติบโตที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งจากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั สรุ ปการอภิปรายได้วา่ การที่ผลการทดสอบ
สมมติฐานไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมานั้น อาจมาจากช่วงเวลาที่ต่างกัน และผลลัพธ์
จากการแทรกแซงสมดุลทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ
5. อัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศ
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศ
และปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
นั้นพบว่า อัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกัน กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้ อ
ภายในประเทศนนั้นไม่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
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ภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย และ อาจเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้ อนั้น สะท้อนให้เห็นถึง
ราคาสิ นค้าในตลาด และระบบเศรษฐกิจ ในช่วงเวลานั้นในขณะที่การลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์
ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในระยะยาว มีมูลค่าสู ง ซึ่ งเป็ นลักษณะการคาดคะเนทิศทางการเติบโต
ของประเทศ หรื อภูมิภาคนั้น แล้วจึงดาเนินการลงทุน หรื อแม้วา่ เงินเฟ้ อภายในประเทศจะสู ง
หากแต่ภาครัฐมีนโยบายในการส่ งเสริ มการลงทุนก็อาจทาให้นกั ลงทุนจากต่างชาติให้ความสนใจ
เข้ามาลงทุนเป็ นได้ และอาจกล่าวได้วา่ อัตราเงินเฟ้ อในประเทศไม่ใช่ปัจจัยที่นกั ลงทุนต่างชาติ
ให้ความสนใจในการพิจารณา เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคตัวอื่น ๆ ดังนั้นปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์จึงไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราเงินเฟ้ อ
ภายในประเทศ
6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
นั้นพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางตรงกันข้าม
มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ผา่ นมาของ จินดารัตน์ ตั้งสกุล (2537) ได้ศึกษาถึงการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าของประเทศไทย ปฏิพทั ธ์ สุ ทธสาร (2540)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย และณัฎฐากัญญ์ สุ คา (2548) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กาหนดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในธุ รกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยผลจากการวิจยั พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งจากผลการวิจยั และการวิจยั ที่ผา่ นมา
ชี้ให้เห็นว่า การที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศลดลง (การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท)
นักลงทุนต่างชาติจะมองว่าราคาสิ นค้าของไทยแพงขึ้นก็จริ ง แต่อีกนัยหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึง
ภาวการณ์เติบโต และความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศ จึงดึงดูดให้นกั ลงทุนให้
ความสนใจ และเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่ งในภาคอสังหาริ มทรัพย์ก็เช่นกัน ในภาวะที่เศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพ ย่อมทาให้ ความต้องการที่ดินในการพัฒนาเมือง พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพิม่ ขึ้น
อย่างมหาศาล จึงทาให้มีความต้องการอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้น
และส่ งผลกระทบให้ที่ดิน ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ราคาปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามลาดับ
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7. มูลค่าการส่ งออก
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่ งออกและปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย นั้นพบว่า มูลค่า
การส่ งออกและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของนุชนารถ
ปานทอง (2553) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและตัวแปร
ทางเศรษฐกิจมหภาคของไทย อมรชัย เอี่ยมระหงษ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศมาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย และณัฐพงษ์ ท่าดี (2548)
ได้ทาการศึกษาเพื่อหาแบบจาลองที่กาหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
ซึ่ งพบว่า มูลค่าการส่ งออกของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณเงินการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อการส่ งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ก็จะส่ งผลโดยตรงต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเช่นกัน รวมถึงปริ มาณเงินลงทุน
ต่างจากประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน เนื่ องจากผลจากนโยบายการดึงดูดการลงทุน
ให้เมืองไทยเป็ นฐานการผลิตเพื่อส่ งออกทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม จึงเกิด
กระแสไหลบ่าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยใช้ประเทศไทยเป็ นฐานในการผลิตสิ นค้า
และผลกระทบตามมาคือการเติบโตของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ มูลค่าการส่ งออก
เป็ นปัจจัยที่สะท้อนถึงสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และแสดงถึงตลาด
ภายนอกประเทศ ซึ่ งหากมูลค่าการส่ งออกเพิ่มขึ้น ย่อมสะท้อนให้ทราบถึงการขยายตัวของตลาด
เพิ่มขึ้น หมายความว่า ธุ รกิจมีการเติบโต และเกิดการขยายตัวของผูผ้ ลิต ผลที่ตามมาคือ นักลงทุน
จากต่างชาติจะสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ มูลค่าการส่ งออก
เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์
8. มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
และปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
นั้นพบว่า มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีความ สัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ นิธิภทั ร ตั้งจีรวงษ์, ธนพงศ์ วิบูลย์ศิริชยั , และปุณณรัตน์
พุฒิคฤโฆษ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ซึ่ งผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นเป็ นปัจจัยเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นถึง
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การแข่งขัน เนื่องจากเป็ นการลงทุนภายในประเทศที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
หมายความว่า หากมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นสู ง ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านปัจจัย
ของการลงทุนที่มีอยูใ่ นประเทศทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่ งจะทาให้เห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้น
แต่ในทางกลับกันหากมูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นต่า ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงภาวการณ์แข่งขัน
หรื อการเติบโตภายในประเทศต่า นัน่ แสดงถึง ความเสี่ ยงในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ซึ่ งเมื่อการแข่งขัน หรื อการลงทุนทั้งจากใน และต่างประเทศมีมากขึ้น ส่ งผลให้อสังหาริ มทรัพย์
เติบโต จึงทาให้นกั ลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ดังนั้น มูลค่าการสะสมทุน
ถาวรเบื้องต้นจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
9. ระดับการเปิ ดประเทศ
จากผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิ ดประเทศ และปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย นั้นพบว่าระดับการเปิ ด
ประเทศและปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ ธวัชชัย
เพิ่มพูลโชคคณา (2541) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กาหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย นิธิภทั ร ตั้งจีรวงษ์, ธนพงศ์ วิบูลย์ศิริชยั , และปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย Nonnemberg and Mendonca (2001)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กาหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศกาลังพัฒนาในกลุ่มประเทศ
OECD และ Hoang (2006) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในประเทศเวียดนาม พบว่า ระดับการเปิ ดประเทศมีความสัมพันธ์ต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ โดยในงานวิจยั นี้จะใช้สัดส่ วนระหว่างมูลค่าการนาเข้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อเป็ นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการเปิ ดประเทศ
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐนั้นมีส่วนสาคัญในการส่ งเสริ ม หรื อกีดกัน ปริ มาณการลงทุน
จากต่างประเทศ กล่าวคือ หากสัดส่ วนระหว่างมูลค่าการนาเข้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มีค่าสู งขึ้น ย่อมสะท้อนถึงนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนจากภาครัฐที่สนับสนุน อานาจซื้ อที่เพิ่มขึ้น
นามาซึ่ งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งย่อมดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศมากขึ้น และผลที่ตามมาคือ การขยายตัวของความต้องการในด้านอสังหาริ มทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะดึงดูดให้ปริ มาณการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศ
สู งขึ้นตามเช่นกัน
และจากการทดสอบปั จจัยเชิ งสาเหตุยงั พบว่า องค์ประกอบตัวแปรด้านปั จจัยกลุ่มที่ 1
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ได้มากที่สุดคือ มูลค่าการส่ งออก รองลงมาคือ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ
และระดับการเปิ ดเสรี ประเทศ ในขณะตัวแปรแฝงด้านปัจจัยกลุ่มที่ 2 พบว่า ตัวแปรองค์ประกอบ
ที่สาคัญที่สุดที่สามารถอธิบายองค์ประกอบตัวแปรด้านปั จจัยกลุ่มที่ 2 ได้มากที่สุดคือ อัตรา
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมา รองลงมาคือ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ
ซึ่งในการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั นั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั โดยใช้เครื่ องมือ
ทางสถิติที่แตกต่างกันระหว่างการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis, MRA)
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural equation model, SEM) เพื่อตรวจสอบเปรี ยบเทียบ
ผลการทดสอบสมมติฐาน และทางผูว้ จิ ยั คาดการณ์วา่ อาจเกิดตัวแปรส่ งผ่านระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจ
มหภาคเกิดขึ้น โดยจากผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่า ผลลัพธ์จากการวิจยั ทั้ง 2 วิธีการนั้น
สอดคล้องกัน แต่จะแตกต่างกันที่ค่าประมาณการณ์ที่ได้จากการทดสอบในแต่ละวิธีการทางสถิติ
ซึ่งในการวิเคราะห์แบบ SEM ก็ไม่พบว่ามีปัจจัยส่ งผ่านระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่ งจากการค้นคว้า
และวิเคราะห์สถิติท้ งั 2 เครื่ องมือของผูว้ ิจยั พบว่า การวิเคราะห์แบบ MRA นั้นมีจุดอ่อนดังนี้
1. มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นหลายข้อ
2. ผลการวิเคราะห์น้ นั ไม่ค่อยแม่นยาเมื่อเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์แบบ SEM
เพราะตัวแปรอิสระนั้นมีความคลาดเคลื่อนในการวัด และความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปร
ต้องไม่สัมพันธ์กนั
3. ไม่มีการตรวจสอบความตรงของโมเดลในการวิเคราะห์
แต่ในการวิเคราะห์แบบ SEM นั้นเป็ นการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสู งเป็ นการวิเคราะห์
เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ ตามหลักการแก้ชุดสมการเชิงเส้นตรงพร้อมกันหลายสมการซึ่ งมีจุดเด่น
ที่สาคัญดังนี้
1. สามารถสร้างตัวแปรแฝง ซึ่งทาให้สามารถแยกเทอมความคลาดเคลื่อนในการวัด
ตัวแปร ซึ่ งสามารถประมาณค่าคะแนนจริ ง ในรู ปของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์ปัจจัย แล้วนา
ตัวแปรไปวิเคราะห์ปัจจัยที่แท้จริ ง
2. การนาเทอมความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์
3. สามารถวิเคราะห์โดยแยกปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโมเดล MRA และ SEM ในครั้งนี้พบว่า ไม่มีปัจจัยส่ งผ่าน
เกิดขึ้น จึงทาให้ไม่สามารถแสดงจุดเด่นของวิธีการวิเคราะห์แบบ SEM ที่เหนื อกว่าการวิเคราะห์
แบบ MRA ออกมาได้ แต่ก็ทาให้ทราบว่าปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคนั้นเป็ นปั จจัยที่มีอิธิพลทางตรง
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ต่างปริ มาณเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยเท่านั้น
แต่หากวิเคราะห์เพียงแบบ MRA ก็จะไม่สามารถทราบได้
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจยั อิทธิพลของปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย นั้นเป็ นเพียง
การวิเคราะห์โดยหลักของทฤษฎี และการวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งในอดีต
เป็ นสื่ อในการอ้างอิง ซึ่ งการอธิ บายปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยนั้นเป็ นเพียงการบูรณาการองค์ความรู้
และทฤษฏีเชิงประจักษ์เข้าด้วยกัน เพื่ออธิ บายถึงเหตุ และผลที่เกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยเป็ นสิ่ งที่ไม่มีใคร
สามารถรู ้ล่วงหน้าได้ เพียงแต่สามารถคาดการณ์การเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างคร่ าว ๆ ได้ผา่ น
การใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์และจากข้อมูลจริ งในอดีตดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
การนาเสนอในส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะจากการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. การวิจยั ในครั้งนี้พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าทั้งระบบ
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าโดยเฉลี่ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มูลค่าการส่ งออก
มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น และระดับการเปิ ดเสรี ประเทศ ล้วนนั้นมีความสัมพันธ์ต่อปริ มาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้นภาครัฐควรใช้มาตรการต่าง ๆ กระตุน้ ให้ปัจจัยเศรษฐกิจ
มหภาคเพิ่มขึ้น ก็จะสะท้อนให้ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์
สู งขึ้นตาม
2. การวิจยั ในครั้งนี้พบว่า มูลค่าการส่ งออกนั้นมีอิทธิ พลต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย ภาครัฐควรวางมาตรการ หรื อกรอบนโยบายเพื่อส่ งเสริ ม
หรื อสนับสนุ นให้มูลค่าการส่ งออกสู งขึ้น เพื่อดึงดูดปริ มาณการลงทุนเข้าสู่ ประเทศให้มากขึ้นด้วย
3. สามารถนาผลวิจยั นี้ไปใช้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการตัดสิ นใจใน
การลงทุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เนื่องจากงานวิจยั นี้ เป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจมหภาค และปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
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ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแม้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมาก
ก็ตาม แต่ในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดผลเสี ยด้วย เช่น การเกิดปั ญหามลพิษ การถูกชักนาทาง
เศรษฐกิจโดยชาวต่างชาติ ดังนั้นควรกาหนดทิศทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ให้มีความเหมาะสม โดยนากลวิธีของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และปูพ้นื ฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
5. ในการวางกรอบมาตรการ หรื อการกาหนดกลยุทธ์ของภาครัฐ หรื อองค์กรเอกชน
สามารถนาสมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน หรื อใช้อา้ งอิง
ในการตัดสิ นใจ
6. จากผลการวิจยั พบว่า มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อปริ มาณการลงทุนโดยตรงในภาคอสังหาริ มรัพย์ของประเทศไทย ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีการใช้จ่าย
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ก็จะส่ งผลให้ปริ มาณการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ประกอบการพิจารณา ด้วยเหตุน้ ี ภาครัฐจึงควรส่ งเสริ มในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา และดึงดูดปริ มาณการลงทุนจากต่างชาติเข้าสู่ ประเทศ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรเพิ่มหรื อใช้ตวั แปรสังเกตอื่น ซึ่ งอาจเป็ นตัวแปรที่ดี
และทาให้ได้สมการพยากรณ์ที่มีความแม่นยามากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาทั้งในรู ปของเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
เพื่อจะได้แบบจาลองที่เหมาะสม และแม่นยามากยิง่ ขึ้น
3. การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการวิจยั ซ้ าในเรื่ องนี้ หากแต่เป็ นช่วงเวลาอื่น
และควรใกล้เคียงกับเวลาปั จจุบนั ให้มากที่สุด เพราะช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง อาจส่ งผล
ต่อความคาดหวังจากนักลงทุน หรื อภาวะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่ งอาจส่ งผล
ให้ผลการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงไป
4. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเพื่อทาให้ผลการวิจยั ที่ได้มีความสอดคล้อง
และสามารถนาไปใช้ได้ในบริ บทสภาพความเป็ นจริ ง
5. ในการวิจยั นี้ เป็ นเพียงการศึกษาวิจยั ปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในประเทศไทยเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาประเทศอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบผล
และนาข้อแตกต่างมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการแข่งขันระหว่างประเทศ
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6. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ และช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบ และเสนอแนะแนวทาง
ที่เป็ นประโยชน์

