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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยเลอืกปจัจยัที่ส่งผล

ต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย คอื ราคาทองค าตลาดโลก (Spot Gold)  อตัราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ  

ราคาน ้ามนัดบิ (WTI)  ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค (CCI) ดชันีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และอตัราดอกเบี้ย

นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 

พ.ศ. 2550 จนถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 144 เดือน โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยคอื ราคาทองค าตลาดโลก 

(Spot Gold)  อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ  ราคาน ้ามนัดบิ (WTI)  และดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์

(DJI) โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั แต่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค (CCI) ไม่ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญัทาง
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ค าส าคญั : ราคาทองค าตลาดโลก, อตัราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ, ราคาน ้ามนัดบิ, ดชันีความเชื่อมัน่

ผูบ้รโิภค, ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส,์ อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย, ราคาทองค าแท่งประเทศ

ไทย 



ABSTRACT 

 The objective of this study is to determine the factors that affect Gold Price in Thailand.  The influencing 

factors used in this study are World Gold Bullion Price, Oil Price, Dow Jones Industrial Average, Consumer 

Confidence Price Index, Interest Rate and Exchange Rate. The study period includes the data from January 2007 

until December 2018. Multiple Linear Regression is used with the significant level of 5%  

 The results of this study the gold bullion price in Thailand is significantly positive correlated with World 

Gold Bullion Price, Oil Price, Dow Jones Industrial Average, and Exchange Rate but significantly negative 

correlated with Interest Rate. Consumer Confidence Price Index was found to have insignificant impact on the 

Gold Bullion Price in Thailand. 

Keywords : World Gold Bullion Price, Oil Price, Dow Jones Industrial Average, Consumer Confidence Price 

Index, Interest Rate, Exchange Rate, Gold Bullion Price in Thailand 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ทองค าไดถู้กใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และถูกเกบ็ไว้ในฐานะเป็นรูปแบบหน่ึงของการออมมาตัง้แต่อดตี

จวบจนถงึปจัจุบนั ซึง่ในหลายๆ อารยธรรมไดถ้อืว่าทองค า และเงนิตราเป็นสิง่เดยีวกนั นับเป็นพนัๆ ปีแล้วที่นักส ารวจแร่

ไดใ้ช้หนังกวางในการร่อนผงทองในแม่น ้า จากนัน้จงึเผาหนังกวางที่ห่อหุ้มผลทองค าดงักล่าวเพื่อที่จะน าเอาทองค าที่ถูก

ห่อหุม้ไวอ้อกมา เทคนิคน้ียงัคงใช้อยู่ในบางส่วนของโลกเรื่อยมา และเพิง่เลกิใช้กนัไปเมื่อไม่นานมาน้ี ในท านองเดยีวกนั

ชาวอยีปิต์ ฟีสเีซยีน กรกี และโรมนั ไดต้ระเวนไปตามส่วยต่างๆ ของโลกเพื่อคน้หาทองค า และแมแ้ต่ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 

ซึง่ไดข้ึน้ฝ ัง่ทีอ่เมรกิาในปี ค.ศ. 1492 กเ็พื่อมุ่งแสวงหาทองค า (หฤทยั ตนัตวิทิยา, 2549, หน้า 62) 

 เสาวรจัน์ อภริกัษ์เดชาชยั (2553) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย พบว่า โดยปกติแล้ว

ราคาทองค าในประเทศไทยจะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มของราคาทองค าในตลาดโลก ณ ช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งเป็นราคาสากล

มาตรฐาน และได้ใช้ราคาดงักล่าวตกลงซื้อขายกนัทัว่โลก เน่ืองจากประเทศไทยมไิด้เป็นผู้ผลติทองค ารายใหญ่ของโลก 

ทองค าทีจ่ าหน่ายในประเทศจงึต้องพึง่พงิการน าเขา้จากต่างประเทศเกอืบทัง้สิน้ ยกเวน้ในส่วนของทองค าทีม่กีารหมุนเวยีน

น ากลบัมาใช้ใหม่ภายในประเทศ ราคาของทองค าแท่งในประเทศจงึถูกก าหนดโดยราคาทองค าในตลาดโลกและอตัรา

แลกเปลีย่น โดยทศิทางการเคลื่อนไหวของราคาทองค าในประเทศไทยเป็นไปตามราคาทองค าในตลาดโลกที่แพงขึ้นเรื่อยๆ 

โดยสาเหตุทีท่องค าต่างประเทศมรีาคาสงูขึน้อย่างรวดเรว็มาจากโครงสรา้งการปรบัตวัของราคาทองค าในตลาดโลก 

 



 ขอ้ดขีองการซือ้ของทองค า 

 ปทัมา ทองเปลวไพโรจน์ (2554) ศกึษาเรื่องการวเิคราะหแ์ละการคาดการณ์ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยพบว่า 

ขอ้ดขีองการซือ้ทองค า มดีงัน้ี 

 1.  มคีวามปลอดภยัเป็นผลมาจากการทีร่าคาทองค าไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการเมอืงตลอดจนผลประกอบการณ์ของบรษิทั

ใดๆ 

 2.  มคีวามชดัเจน แน่นอนในการให้ข้อมูล โดยที่สมาคมค้าทองค าจะเป็นผู้ประกาศราคาซื้อขาย ให้บุคคลทัว่ไป

ทราบอย่างแน่ชดัในทุกๆ ช่วงของแต่ละวนั โดยราคาที่ได้จะเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาทองค าในตลาดโลก ซึ่งอ ยู่ในรูป

ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อทรอยออนซ ์และน ามาแปลงใหอ้ยู่ในรปูเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นในวนันัน้ๆ 

 3.  เป็นการรกัษาความมัง่คัง่ใหก้บัผูถ้อืครองในระยะยาว โดยอธบิายไดว้่าการเพิม่ขึน้ของราคาทองค าจะมากกว่า

การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ 

 4.  มสีภาพคล่องสงู โดยทองค าสภาพคล่องสงูกว่าแร่โลหะอื่นๆ ทัว่ไป โดยสามารถน าไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็น

เงนิสดไดง้่าย 

 5.  มคีวามเป็นอิสระจากผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆ โดยพบว่าค่าความสมัพนัธ์กบัหลกัทรพัย์

ประเภทอื่นๆ ในระดบัต ่า อย่างไรกต็ามการตดัสนิใจซื้อทองค านัน้ ควรจะต้องค านึงถึงต้นทุนด้านอื่นๆ ที่จะตามมา ได้แก่ 

ต้นทุนการเกบ็รกัษา เน่ืองจากการตกลงซื้อขายทองค า ผู้ซื้อจะต้องรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษาเอง หรอืหากเกรงการสูญ

หายกส็ามารถน าไปฝากไวก้บัธนาคารซึง่จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการเกบ็รกัษาให้กบัธนาคาร ส่วนต่างของราคารบัซื้อ

และราคาขายของทองค าแท่งจะมสี่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 100 บาท โดยราคาขายจะสูงกว่าการรบัซื้อ การถือครองทองค า

ไม่ไดม้กีารระบุกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของอย่างชดัเจน ท าใหม้คีวามเสีย่งในการถูกลกัขโมย และน าไปขายต่อได ้

 ทองค าเป็นสนิทรพัย์ที่ทัว่โลกต่างยอมรบัว่าเป็นโลหะมค่ีา เน่ืองจากเป็นโลหะที่หายาก มีความงดงามจงึท าให้

ทองค ามบีทบาทส าคญัต่อเศรษฐกจิและการเงนิเป็นอย่างมาก โดยทัว่ไปวตัถุประสงคใ์นความต้องการทองค า คอื เพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมเครื่องประดบั, อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการสื่อสาร, วงการแพทย์และทนัตกรรม และเพื่อการเกง็ก าไร 

นับแต่อดีตจนถึงปจัจุบนัราคาทองค ายงัคงมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจโลก โดยทองค าสามารถใช้เป็นทุนส ารอง

ระหว่างประเทศเพื่อสถานะทีม่ ัน่คงของประเทศ การซือ้ทองค าจะซือ้เพื่อเป็นเครื่องประดบัสะสมและเพื่อการเกบ็ออม แต่ใน

ปจัจุบนัการซือ้ทองค าเป็นไปเพื่อการลงทุนและการเกง็ก าไรมากขึ้น เน่ืองจากทองค าเป็นสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและ

สามารถท าก าไรใหก้บันกัลงทุนได ้

 ปจัจุบนัมทีางเลอืกในการลงทุนมากมายผ่านสถาบนัการเงนิต่างๆ เช่น การลงทุนพนัธบตัรรฐับาล, การลงทุนซื้อ

หุน้ แต่เมื่อมเีหตุการณ์ความไม่แน่นอนเกดิขึน้ เช่น วกิฤตเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื วกิฤตเศรษฐกจิต้มย ากุ้ง

ในประเทศไทย ส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเงนิและตลาดทุนผนัผวนและตกต ่าลงอย่างมาก นักลงทุนต่าง



หนัมามองหาแหล่งลงทุนใหม่ จงึท าใหค้วามต้องการทองค าในตลาดโลกเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะความต้องการทองค าในการ

ลงทุนและการเกง็ก าไรส่งผลใหใ้นช่วงหลายปีทีผ่่านมาความต้องการทองค าแท่งในประเทศไทยจงึมแีนวโน้มสงูขึน้มาก 

 

ภาพท่ี 1 : ราคาขายทองค าแท่งในประเทศไทยโดยเฉลีย่ต่อปี ตัง้แต่ปี 2550-2561 

 

ที่มา : สมาคมคา้ทองค า. (2562). ราคาทองค าถวัเฉลีย่.  สบืคน้เมือ่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2562 

 

จากภาพที่ 1.1 จะแสดงใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2550 -2561 โดยในปี พ.ศ. 2550 

ทองค าแท่งหนักหน่ึงบาทราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 11,400 บาท และในปี พ.ศ. 2555 ราคาทองค าแท่งเพิ่มสูงที่สุดโดยมรีาคาเฉลี่ยอยู่ที่ 24 ,582 บาทต่อ

ทองค าแท่งหนักหน่ึงบาท แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการทองค าแท่งเพื่อการลงทุนและการเกง็ก าไรในขณะนัน้สูงขึ้นมาก หลงัจากนัน้เริ่มปรบัตวั

ลดลง และในปี พ.ศ. 2561 ราคาทองค าแท่งมรีาคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19 ,447 บาททองค าแท่งหนักหน่ึงบาท นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าสาเหตุที่ราคาทองค า

ปรบัตวัลดลงเน่ืองจากนักลงทุนบางสว่นเริม่น าทองค าออกขายท าก าไรในตลาดทองค า 

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้น้ีจะพิจารณาถึงปจัจยัต่างๆ ได้แก่ 1. ราคาทองค าตลาดโลก (Spot Gold) 2. อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ (EX) 3. อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (INT) 4. ดชันีความ

เชื่อมัน่ผูบ้รโิภค (CCI) 5. ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และ 6. ราคาน ้ามนัดบิ (WTI) ที่ส่งผลต่อราคาทองค า

แท่งในประเทศไทย  

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 1.    การวเิคราะหต์วัแปรทีศ่กึษาดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

ในส่วนน้ีจะใชส้ถติเิชงิพรรณนาในรปูแบบของ ค่าเฉลีย่ ค่าสงูสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ใน

การวเิคราะหแ์ละน าเสนอในเรื่องของสถติทิีส่ าคญัของตวัแปรต่างๆ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ราคาเฉลีย่ต่อปี 11,400 13,796 15,827 18,393 22,810 24,582 20,530 19,489 18,835 20,845 20,227 19,447
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ราคาขายทองค าแท่งในประเทศไทยเฉลีย่ต่อปี ตัง้แต่ปี 2550-2561 



2.    การวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย ไดแ้ก่ การวเิคราะหก์ารถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นวธิกีารทางสถิติที่ใช้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรอืคุณลกัษณะ

ของขอ้มลู 2 ประเภท และน าผลของความสมัพนัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ปพยากรณ์ค่าตวัแปรหรอืคุณลกัษณะของขอ้มูลได ้

ในการวิเคราะห์ความถดถอยนัน้จะมกีารจ าแนกตวัแปรที่จะศกึษาเป็น 2 ประเภท คอื ตวัแปรตามหน่ึงตวั (Dependent 

Variable) และตวัแปรอสิระมากกว่าหน่ึงตวั (Independent Variables) แต่การวเิคราะห์ดงักล่าวจ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบ

ปญัหาทางสถิติ ได้แก่ Multicollinearity และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ Autocorrelation เพื่อผลการวเิคราะห์ที่ออกมามี

ความถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

2.1 การตรวจสอบปญัหา Multicollinearity 

2.2 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์Correlation 

 3.    การวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

 เมื่อได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขปญัหาในเรื่องของ Multicollinearity และ Correlation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยใช้การวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการวเิคราะห์ความถดถอยนัน้จะมกีารจ าแนกตวัแปรที่จะศกึษาเป็น 2 

ประเภท คอื ตวัแปรตามหน่ึงตวั (Dependent Variable) และตวัแปรอิสระมากกว่าหน่ึงตวั (Independent Variables) โดย

ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเขา้มาช่วยในการวเิคราะห ์ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์จะสามารถอธบิายและเปรยีบเทยีบความสมัพันธ์

ของตวัแปรอสิระแต่ละตวั ว่าตวัแปรใดส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมากทีสุ่ด 

3.1 สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิซอ้น (Multiple Coefficent of Determination :   )  

  สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิซอ้น หมายถงึสดัส่วนหรอืเปอรเ์ซน็ต์ทีต่วัแปรอสิระ X1, X2,…,Xn 

สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของ Y ได ้โดยจะใชส้ญัลกัษณ์   ซึง่ทัว่ไปจะใช ้  ดงัน้ี 

 

   = 
         

   
 = 1- 

   

   
 

 

โดยที ่0 ≤      1 



เมื่อมกีารเพิม่ตวัแปรอสิระเขา้ไปในสมการถดถอย จะมผีลท าให้ค่า    มากขึน้ ทัง้ๆทีบ่างครัง้ตวัแปรอสิระ

บางตวัอาจจะไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามเลยกไ็ด ้จงึต้องมกีารปรบัค่า   ใหถู้กต้องขึน้ เรยีกว่า Adjusted     
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 เมื่อวเิคราะหส์มการถดถอยเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปจะท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของสมการ  

3.2 การตรวจสอบนยัส าคญัโดยรวม 

  โดยทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยมกีารก าหนดสมมติฐาน
ทางสถติดิงัน้ี 

H0 :  ตวัแปรอสิระ ไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

H1 :  ตวัแปรอสิระบางตวั ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 การวเิคราะห์จะพจิารณาจากค่า Sig.(2-tailed) หากค่า Sig.(2-tailed) มค่ีาน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ายอมรบั H0 และปฏเิสธ H1 ซึง่สรุปไดว้่าตวัแปรอสิระ ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศ
ไทย ในทางตรงกนัข้าม หากค่า Sig.(2-tailed) มค่ีามากกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 และยอมรบั H1 สรุปได้ว่า ตวัแปร
อสิระบางตวั ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอย่างมนียัส าคญั 

ผลการวิจยั 

 1.   จากขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมทัง้หมด และประเมณิผลการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา พบว่า ตวัแปรแต่ละตวัมี

ค่าเฉลีย่รายปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสงูสุดต ่าสุด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1   

สถติเิชงิพรรณนาขอ้มลูตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ 

      Mean/ 

ปี      Std.  GoldTH  SpotG  EX INT CCI WTI DJI 

2550      Mean  11,399.24  697.06  34.59 3.69 17.54 74.94 13,197.98 

      Std.  807.00  60.16  0.74 0.59 3.44 12.91 542.53 

2551      Mean  13,801.31  873.39  33.37 3.40 12.00 98.58 11,224.23 

      Std.  577.90  60.72  1.23 0.31 3.57 29.51 1,488.20 



      Mean/ 

ปี      Std.  GoldTH  SpotG  EX INT CCI WTI DJI 

2552      Mean  15,798.50  973.17  34.34 1.35 13.30 63.92 8,887.83 

      Std.  1,104.79  86.04  0.87 0.23 3.54 13.38 1,083.81 

2553      Mean  18,401.87  1,225.79  31.74 1.44 21.73 79.99 10,594.93 

      Std.  829.72  100.97  1.21 0.24 4.24 5.82 545.54 

2554      Mean  22,727.66  1,572.21  30.50 2.88 22.28 97.00 12,093.42 

      Std.  2,193.36  147.58  0.40 0.54 4.81 8.81 487.65 

2555      Mean  24,575.73  1,668.79  31.10 2.98 28.97 94.05 13,003.92 

      Std.  661.16  61.03  0.42 0.13 4.54 7.77 247.68 

2556      Mean  20,537.78  1,431.30  30.74 2.58 36.47 97.52 15,083.91 

      Std.  1,677.42  150.58  1.04 0.16 2.95 5.12 777.53 

2557      Mean  19,492.03  1,265.98  32.50 2.06 37.18 91.21 16,862.49 

      Std.  656.06  48.84  0.30 0.11 8.04 16.32 619.67 

2558      Mean  18,828.00  1,161.87  34.27 1.65 38.08 49.31 17,487.91 

      Std.  433.47  55.49  1.46 0.23 2.93 7.22 565.39 

2559      Mean  20,857.62  1,248.35  35.31 1.50 34.62 44.64 18,027.38 

      Std.  1,009.38  73.33  0.42 0.00 1.56 6.47 933.06 

2560      Mean  20,235.21  1,258.53  33.96 1.50 39.23 51.87 22,098.29 

      Std.  322.15  32.36  0.91 0.00 1.23 4.21 1,663.69 

2561      Mean  19,451.60  1,270.30  32.33 1.52 38.03 64.54 24,996.01 

      Std.  490.23  54.86  0.71 0.07 1.78 8.51 954.86 

ภาพรวม    Mean  18,842.21  1,219.06  32.89 2.11 28.43 75.63 15,296.53 

      Std.  3,661.21  276.09  1.79 0.86 10.77 22.91 4,707.53 

 จากตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ราคาทองค าแท่งในประเทศไทย ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold อตัรา

แลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีค่าความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในประเทศไทย ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส ์และราคาน ้ามนัดบิ WTI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 – 2561 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 



 ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 18,824.21 บาทต่อ

ทองค าหนกัหน่ึงบาท และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3,661.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีทีร่าคาทองสงูสุดคอืใน

ปี 2555 ราคาทองค าเท่ากบั 24,575.73 บาทต่อทองค าหนักหน่ึงบาท รองลงมาคอืปี 2554 ราคาทองค าเท่ากบั 22,727.66 

บาทต่อทองค าหนกัหน่ึงบาท และในปี 2556 ราคาทองค าเท่ากบั 20,537.78 บาทต่อทองค าหนักหน่ึงบาท ตามล าดบั ส่วน

ปีทีร่าคาทองค าโดยเฉลีย่ต ่าสุดคอืปี 2550 โดยมรีาคาทองค าเท่ากบั 11,400 บาทต่อทองค าหนกัหน่ึงบาท 

 ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมรีาคาเฉลี่ยเท่ากบั 1,219.06 

ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 276.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีที่ราคาทองค า

ตลาดโลก Spot Gold สูงสุดคอืปี 2555 ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold เท่ากบั 1,668.79 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ ์

รองลงมาคอืปี 2554 ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold เท่ากบั 1,572.21 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และในปี 2556 ราคา

ทองค าตลาดโลก Spot Gold เท่ากบั 1,431.30 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ตามล าดบั ส่วนปีที่ราคาทองค าตลาดโลก Spot 

Gold โดยเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืปี 2550 โดยมรีาคาทองค าตลาดโลก Spot Gold เทา่กบั 697.06 ดอลลรต่์อทรอยออนซ ์

 อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ในรอบ 12 ปีทีผ่่านมาพบว่า โดยภาพรวมมรีาคาเฉลี่ยเท่ากบั 32.89 

บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ และมค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีที่อตัราแลกเปลี่ยน

สกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ สงูสุดคอืปี 2559 อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ เท่ากบั 35.31 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ รองลงมาคอืปี 2550 อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ เท่ากบั 34.59 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ และในปี 

2558 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ  เท่ากบั 34.27 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ตามล าดบั ส่วนปีที่อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ โดยเฉลี่ยต ่าที่สุดคอืปี 2554 โดยมอีตัราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

เท่ากบั 30.50 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

 อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมีราคาเฉลี่ยเท่ากบั 

2.11% และมค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีที่อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่ง

ประเทศไทย สงูสุดคอืปี 2550 อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เท่ากบั 3.69% รองลงมาคอืปี 2551 อตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เท่ากบั 3.40%และในปี 2555 อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 

เท่ากบั 2.98% ตามล าดบั ส่วนปีทีอ่ตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืปี 2552 โดยมอีตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เท่ากบั 1.35% 

 ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในประเทศไทยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมีราคาเฉลี่ยเท่ากบั 28.43 

และมค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.77 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีที่ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคในประเทศไทย

สงูสุดคอืปี 2560 ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคในประเทศไทย เท่ากบั 39.23 รองลงมาคอืปี 2558 ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค

ในประเทศไทย เท่ากบั 38.08 และในปี 2561 ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคในประเทศไทย  เท่ากบั 38.03 ตามล าดบั ส่วนปีที่

ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในประเทศไทยโดยเฉลี่ยต ่าที่สุดคือปี 2551 โดยมีดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในประเทศไทย 

เท่ากบั 12.00 



 ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediat ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมรีาคาเฉลี่ยเท่ากบั 75.63 

ดอลลาร์ต่อบาเรล และมค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 22.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีที่ราคาน ้ามนัดบิ West 

Texas Intermediat สงูสุดคอืปี 2551 ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediat เท่ากบั 98.58 ดอลลาร์ต่อบาเรล รองลงมา

คอืปี 2556 ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediat เท่ากบั 97.52 ดอลลารต่์อบาเรล และในปี 2554 ราคาน ้ามนัดบิ West 

Texas Intermediat เท่ากบั 97.00 ดอลลาร์ต่อบาเรล ตามล าดบั ส่วนปีที่ราคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediat โดย

เฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืปี 2559 โดยมรีาคาน ้ามนัดบิ West Texas Intermediat เท่ากบั 44.64 ดอลลารต่์อบาเรล 

 ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสใ์นรอบ 12 ปีทีผ่่านมาพบว่า โดยภาพรวมมรีาคาเฉลี่ยเท่ากบั 15,296.53 และ

มค่ีาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4,707.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายปีพบว่า ปีทีด่ชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสส์งูสุดคอื

ปี 2561 ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เท่ากบั 24,996.01 รองลงมาคอืปี 2560 ดชันีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส ์

เท่ากบั 22,098.29 และในปี 2559 ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เท่ากบั 18,027.38 ตามล าดบั ส่วนปีที่ดชันีค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส ์โดยเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืปี 2552 โดยมดีชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์เท่ากบั 8,887.83 

 2.   จากผลการวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยพบว่า  

      2.1   ตวัแปรอสิระทุกตวัมค่ีา Tolerance มากกว่า 0.2 และมค่ีา VIF ไม่เกนิ 10 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระมี

ค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ดงันัน้ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีจงึไม่เกดิปญัหา Multicollinearity ค่า

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอยู่ที ่0.175 – 0.771  

                 2.2   พบว่าตวัแปรอสิระมค่ีาความสมัพนัธไ์ม่เกนิ 0.8 ดงันัน้จงึถอืว่าตวัแปรอสิระไม่มปีญัหา Correlation 

 3.   จากผลการวเิคราะหป์จัจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยผลลพัธ์ที่ได้น ามา
เขยีนสมการไดด้งัน้ี 

GoldTH = -19921.595 + 15.320SpotG + 600.842EX - 190.956INT  

     (-38.376)    (214.778)*        (47.414)*    (-11.701)*  

   + 3.199CCI  + .014DJI  + 5.743WTI 

        (1.534)          (3.582)*    (6.498)* 

   = .999   Adjusted    = .999       F = 17243.838 

โดยที ่ตวัเลขทีอ่ยู่ในวงเลบ็คอืค่า t- Statistic 

* หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 



 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูพบว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวั ร่วมกนัอธบิายปจัจยัที่ส่งผลต่อราคาทองค าแท่ง

ในประเทศไทยไดร้อ้ยละ 99.9 โดยพบว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย คอื ราคาทองค าตลาดโลก Spot 

Gold อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ อตัราดอกเบี้ยนโยบายแห่งประเทศไทย ราคาน ้ามนัดบิ และดชันี

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ส่วนดชันีความเชื่อมัน่

ผู้บรโิภค ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรอิสระที่

ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมากที่สุด คอื ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold อตัราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ อตัราดอกเบี้ยนโยบายแห่งประเทศไทย ราคาน ้ามนัดบิ และดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์ตามล าดบั 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 

 จากการตรวจสอบปญัหาทางสถิติ ได้แก่การตรวจสอบปญัหา Multicollinearity และ Auto Correlation โดย

พจิารณาจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าไม่มปีญัหา Multicollinearity และ Auto 

Correlation แสดงว่าตวัแปรอสิระแต่ละตวัไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง ดงันัน้จงึสามารถน าชุดข้อมูลไปทดสอบสมการเชงิซ้อน

หาค่า R-Squared ซึง่มค่ีาเท่ากบั 0.999 โดยสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยได้ร้อยละ 

99.9 ผลการทดสอบทีไ่ดผู้ว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกบัราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 
 กล่าวคอื เมื่อราคาทองค าตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อน ้าหนักทองค า 1ทรอยออนซ์ จะส่งผลให้ราคา
ทองค าแท่งในประเทศไทยเปลีย่นแปลงไป 15.320 บาทต่อน ้าหนกัทองค าหนกั 1 บาท ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2.   อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกบัราคาทองค าแท่งใน
ประเทศไทย กล่าวคอื เมื่ออตัราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่ขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้ราคาทองค าแท่งใน
ประเทศไทยเพิม่ขึน้ 600.842 บาทต่อน ้าหนักทองค าหนัก 1 บาทโดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3.   อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (INT) ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยไปในทศิทาง
ตรงกนัข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จะเหน็ได้ว่า ถ้าให้ตวัแปรอื่นๆ มค่ีาคงที่ อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพิม่ขึ้น 1% จะท าให้ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมค่ีาเปลี่ยนแปลงลดลง 190.956 บาทต่อน ้าหนัก
ทองค าหนกั 1 บาท 

4.   ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคในประเทศไทย (CCI) มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาทองค าแท่งใน
ประเทศไทย แต่ไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทยอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ ผลทีไ่ดจ้งึไม่ตรง
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5.    ดชันีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกบัราคาทองค าแท่งใน
ประเทศไทย กล่าวคอื เมื่อดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสเ์ปลีย่นแปลงไป 1 จุด จะส่งผลใหร้าคาทองค าแท่งในประเทศ
ไทยเปลีย่นแปลงไป .014 บาทต่อน ้าหนกัทองค าหนกั 1 บาท ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้



6.    ราคาน ้ามนัดบิ (WTI) มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกบัราคาทองค าแท่งในประเทศไทย กล่าวคอื เมื่อ
ราคาน ้ามนัดิบ (WTI) เปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อ 1 บาเรล จะส่งผลให้ราคาทองค าแท่งในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไป 5.734 บาทต่อน ้าหนักทองค าหนัก 1 บาท โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนั ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

อภิปรายผล  

1.    ราคาทองค าตลาดโลก Spot Gold ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วชิยั สตัธรรมกุล (2553) สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ณภาส์อญัญ์ พบิูลพาณิชย์การ (2558), 
ขวญัใจ จนัทร์สุวรรณ (2553) และ Natjaphak Jaraskunlanat (2559) พบว่า ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาทองค าในตลาดโลก  

 2.    อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวรจัน์ อภิรกัษ์เดชาชยั (2553), เชาวร ีเวยีงธรรม,ธฤตพน อู่สวสัดิ ์
(2558) และ Natjaphak Jaraskunlanat (2559) เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ณภาส์อญัญ์ พบิูลพาณิชย์การ (2558) พบว่า
ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ และ
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราโมท อนิทร์น้อย (2552) และ วชิยั สตัธรรมกุล (2553) ที่พบว่าอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิ
บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ เป็นตวัแปรทีไ่ม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 3.    อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทศิทางตรงข้าม 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราโมท อนิทร์น้อย (2552) และไม่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ เสาวรจัน์ อภริกัษ์เดชาชยั (2553), เชาวร ีเวยีงธรรม,ธฤตพน อู่สวสัดิ ์(2558) ที่พบว่าอตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย ส่วนงานวจิยัของ Natjaphak Jaraskunlanat (2559) พบว่า
อตัราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธก์บัราคาทองค าแท่งในประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั โดย
ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณภาส์อญัญ์ พบิูลพาณิชย์การ (2558) และ ขวญัใจ จนัทร์สุวรรณ (2553) ที่พบว่า อตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

 4.    ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคในประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาทองค า
แท่งในประเทศไทย ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ผล สมจติร (2553) ที่พบว่าดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

 

 5.  ดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์ ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางเดยีวกบัราคาทองค าแท่งในประเทศไทยสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Natjaphak 
Jaraskunlanat (2559) ทีพ่บว่าดชันีค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองค า
แท่งในประเทศไทย 



 6.     ราคาน ้ามนัดบิ (WTI) ส่งผลต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทย โดยมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกบั
ราคาทองค าแท่งในประเทศไทยสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผล สมจติร (2553) และ 
Natjaphak Jaraskunlanat (2559) 
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 การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้น้ี ส าเรจ็ลุล่วงไดเ้พราะรองศาสตราจารย์ เรงิรกั จ าปาเงนิ อาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษา
คน้ควา้อสิระ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาเพื่อใหค้ าปรกึษา ให้การชี้แนะแนวทาง ตลอดจนให้ข้อคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ในการศกึษา
คน้ควา้อสิระครัง้น้ี ท าให้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนส าเรจ็ไปได้ด้วยด ีรวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดวชิาความรู้ให ้
และสามารถน าวชิาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้น้ี ขอขอบคุณคณะบรหิารธุรกจิ อาจารย์ใน
คณะทุกท่านทีไ่ดใ้หโ้อกาสในการศกึษาหาความรู ้ให้ความช่วยเหลอืบณัฑติศกึษา และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่มไิด้เ อ่ยนามทุก
ท่าน  

สุดทา้ยน้ีหวงัว่าการศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท าการศกึษาค้นคว้าอิสระและการวจิยัต่อไป 
หากการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีมคุีณประโยชน์ต่อผูอ่้าน ผูศ้กึษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์
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