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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ นการศึก ษาปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อ ดัชนี ร าคาหลัก ทรั พย์ SET 100 ซึ่ ง ปั จ จัยที่นํามาศึก ษา
ได้แก่ ราคาทองคํา (GOLD), ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG),
มูล ค่าการซื้ อ ขายถัวเฉลี่ยของนัก ลงทุนรายย่อ ย (VALUE), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ ช้ นั ดี (MLR) และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง (RINT) เป็ นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาที่ทาํ การศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งหมด 60 เดือน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least square : OLS)
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least square
: OLS) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และมูลค่าการซื้ อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนราย
ย่อย(VALUE) พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
คําสําคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ดัชนีราคาหลักทรัพย์, SET 100

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine factors affecting the stock of SET 100 Index in The Stock
Exchange of Thailand. The factors in this study including Gold Price (GOLD), WTI Oil Price (OIL), US Dollar
Exchange Rate (EXG), Average Retail Value (VALUE), Large Corporate Loan Rates (MLR) and real interest rate
(RINT). The data were the corresponding monthly closing price from January 2013 to December 2017, total 60
month. Multiple linear regressions with ordinary least squares (OLS) are used for data analyst.
The results shown that US Dollar Exchange Rate (EXG) statistically are negatively affect securities price
of set 100 Index and Average Retail Value (VALUE) statistically are positively affect securities price of set 100
Index at the confidence level of 95%
Keywords: Factors affecting, Stock index, SET 100
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1.บทนํา

ปั ญ หาสังคมสู งอายุก าํ ลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอี ก 4 ปี ข้างหน้า โดยปั จ จุ บนั สะท้อนให้เ ห็ นว่า
ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยบางกลุ่มมีเงินออมเพียงพอต่อการดํารงชีพในช่วงบั้นปลายชีวิตเนื่ องจากมีการวางแผนทาง
การเงินที่ดี มีความรู้ดา้ นการเงินที่ถูกต้องหรื อมีมรดกตกทอด แต่ส่วนใหญ่มีเงินออมคงเหลือไม่เพียงพอในการใช้จ่าย
ประจําวัน ต้องพึ่งพาบุตรหรื อญาติพี่นอ้ ง โดยค่าใช้จ่ายที่สูงและเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในวัยสูงอายุก็คือค่ารักษาพยาบาล
ส่ งผลให้ กลุ่มวัยทํางานเริ่ มตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ
มากขึ้น
โดยกลุ่มวัยทํางาน เป็ นกลุ่มที่มีความสามารถในการหารายได้สูงที่สุดและสามารถรับความเสี่ ยงจากการ
ลงทุนได้สูงที่สุด รายได้จากการทํางานควรนํามาแบ่งส่ วนไว้สาํ หรับการออมและลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หากต้องการให้เงินในส่ วนการออมและลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงโดยอยู่ในระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ การนําเงินไปฝากกับสถาบันการเงินเป็ นทางเลือกหนึ่ งแม้ว่าจะมีความเสี่ ยงตํ่าแต่ผลตอบแทนค่อนข้าง
น้อย และการนําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนสู งแต่ความเสี่ ยงก็สูงเช่นกัน ดังนั้นจึงควร
แบ่งส่ วนเงินออมออกเป็ นหลายส่ วนเพื่อกระจายความเสี่ ยง โดยนําไปลงทุนตามสัดส่ วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ (ภาพ
ที่ 1)
สัดส่ วนการออมเงินให้ เหมาะกับวัย เพื่อผลกําไรสูงสุด
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่ วนการออมเงินให้เหมาะกับวัย เพื่อผลกําไรสูงสุ ด
ที่มา : ห้องเรี ยนนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มวัยทํางานเป็ นกลุ่มที่ค วรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อไว้ใช้ใน
ยามเกษียณ ซึ่ งมีค วามสามารถในการหารายได้สูงที่สุ ดและสามารถรับความเสี่ ยงจากการลงทุนได้สู งที่สุด ดังนั้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจึงเป็ นตลาดทางการเงินตลาดหนึ่ งที่เป็ นทางเลือกสําหรับการออมและการลงทุน
ที่สามารถให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงและมีความเสี่ ยงสู งเช่นกัน แต่หากผูม้ ีเงินออมมีความรู้ ความเข้าใจในตลาด
และทราบแนวโน้มของตลาดจากปั จจัยต่างๆก็สามารถได้ผลตอบแทนตามที่มุ่งหวังไว้ได้ โดย SET 100 เป็ นหุ ้นที่
ถูกคัดมาแล้วว่ามีมูลค่าตลาด (market cap) และมีมูลค่าการซื้ อขายสู ง(มีสภาพคล่อง) ดังนั้นดัชนี ราคา SET 100 จึง
สามารถบอกได้ว่า การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของค่าดัชนี บอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี ผลู้ งทุน
จึงสามารถใช้ดชั นีราคา SET 100 ในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET 100
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ได้ นัน่ คือ การทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 จะทําให้เราสามารถทราบได้ว่าหากปั จจัยนั้นๆ
เปลี่ยนแปลง ดัชนี ราคา SET 100 จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด โดยในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์
การวิจยั เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ราคา
SET 100 กับราคาทองคํา(GOLD), ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
(EXG), มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง.(RINT)
ม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นันทรัต รัก อริ ยะธรรม (2554) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจและดัชนี ราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็ นข้อมูลของ 8 อุตสาหกรรม ตามลักษณะของธุ รกิจ โดยจะใช้ขอ้ มูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ตลาดหลักทรัพย์เริ่ มแบ่งกลุ่ มอุตสาหกรรมถึงปี พ.ศ.2553 รวม 84 เดือน ผลการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ Multiple Regression พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเศรษฐกิจและดัชนี
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุ ตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ มนั้นมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีท้ งั ความแตกต่างกันออกไป โดยความ
แตกต่ างที่พบคื อ แม้ว่าจะเป็ นปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ เดี ยวกัน พบว่าบางกลุ่ มอุ ต สาหกรรมไม่พบความสัมพันธ์ที่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ บางกลุ่มพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่กลับสวนทางกันกับอีกกลุ่มอุตสาหกรรม
ฐิติวฒั น์ ขําวิว รรธน์ (2558) การศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวดัชนี ราคาหลักทรั พย์กลุ่ ม
ธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ใช้คือข้อมูลดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ผลการศึกษา
โดยใช้ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น Linear Regression Analysis พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเคลื่ อ นไหว
ดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง
เงินปั นผลเฉลี่ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และ
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สุ จิ ตตา พึ่งแรง (2553) การศึกษาปั จ จัยที่มีผลต่อ ดัชนี ราคาหลักทรั พย์ห มวดพาณิ ชย์ โดยข้อ มูล ที่ใช้คื อ
ดัชนี ราคาหลัก ทรั พย์หมวดพาณิ ชย์ ตั้งแต่ เดื อนมกราคม พ.ศ.2548 – เดื อนมิถุนายน พ.ศ.2553 และกลุ่ มตัวอย่าง
กระจายตามกลุ่ มอาชี พ 7 อาชี พ คื อ ไม่ได้ทาํ งาน กําลังศึก ษา เกษตรกร รับจ้าง พนัก งานเอกชน นัก ธุ รกิ จ และ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวม 1,100 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นใน กทม. ร้อยละ 43 ภูมิภาคร้อยละ 77 ผลการศึกษาโดยใช้สมการ
ถดถอยเชิงซ้อน Multiple Regression พบว่า ดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดัชนีมลู ค่าค้าปลีกทัว่
ประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ ,อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนและดัชนี ความ
เชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค ไม่มีความสัมพันธ์เลย
ศรุ ตา โภควรรณากร (2558) เพื่อ ศึก ษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่มีผลกระทบกับดัชนี ราคาหลักทรั พย์ตลาด
หลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และดัชนี กลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การ โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาคือช่ วงเดือนมกราคม
พ.ศ.2553 –เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ผลการศึกษาโดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน Multiple Linear Regression ด้วยวิธี
กําลังสองน้อยที่สุด (OLS) พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้า มกับ ทั้ง ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และดัช นี ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ บริ การ
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ส่ ว นดัชนี อุ ตสาหกรรมดาวโจนส์ มีค วามสัมพัน ธ์ในทิศ ทางเดี ยวกัน กับดัชนี ร าคาหลัก ทรั พย์ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคา SET 100 กับ ราคาทองคํา (GOLD), ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL),
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG), มูลค่าการซื้ อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE),
อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง (RINT)
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจ ัยเรื่ องปั จ จัยที่ส่งผลต่ อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการเก็บรวบรวมค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งเป็ นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย สมาคมค้าทองคํา ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษาวิจยั ค้นคว้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึก ษาครั้ งนี้ จะใช้ข ้อมูล จากแหล่ งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูล เชิงปริ มาณที่มีก ารเก็บ
รวบรวมไว้แล้วโดยหน่วยงานต่างๆ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 (SET 100),
ราคาทองคํา (GOLD), ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG), มูลค่าการ
ซื้อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่แท้จริ ง (RINT) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
รวมทั้งสิ้ น 60 เดือน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึก ษาความสัมพันธ์โดย ใช้ส มการถดถอยเชิงซ้อ น (Multiple Linear Regression) ด้ว ยวิธีกาํ ลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยมีรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อนดังนี้
SET100 = C + B1 GOLD + B2 OIL + B3 EXG + B4 VALUE + B5 MLR + B6 RINT

โดยในสมการถดถอยเชิงซ้อนประกอบด้วย
ตัวแปร (variable) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่
 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 (SET100) (หน่วย: จุด)
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่
 ราคาทองคํา (GOLD) (หน่วย: บาท)
 ราคานํ้ามันดิบ (OIL)
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 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD to THB Exchange Rates: EXG) (หน่วย: บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ)
 มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE)
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR)
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง (RINT)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 นําข้อมูลมาจาก www.setsmart.com
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR)
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง (RINT) นําข้อมูลมาจาก www.bot.or.th ธนาคารแห่ งประเทศไทย
- ราคาทองคํา (GOLD) นําข้อมูลมาจาก สมาคมค้าทองคํา (Gold Traders Association)
- ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL) นําข้อมูลมาจาก th.investing.com ซึ่งใช้ขอ้ มูลจาก World Bank
- มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE) นําข้อมูลมาจาก docs.google.com
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เชิ งปริ มาณเพื่อ ทดสอบความสั มพันธ์ข องตัว แปรที่มีผลต่ อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 โดยการนําข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้มาทําการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร
อิสระแต่ละตัวแล้วจึงนําผลที่ได้มาสรุ ปและอธิบายถึงความสําคัญของตัวแปรอิสระกับดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100
โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (OLS) ดังนี้
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เป็ นการหาค่าเฉลี่ย (Mean), มัธยฐาน (Median), ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) ของข้อมูลทั้งหมดเพื่อสรุ ปและทราบลักษณะข้อมูลโดยรวม
ทดสอบความนิ่งของข้อมูล(Stationary)
ข้อ มูล อนุ ก รมเวลา (Time Series) ที่จ ะนํามาใช้ในการสร้ างสมการถดถอยควรเป็ นข้อ มูล ที่มีค วามนิ่ ง
(Stationary) ดังนั้นก่อนการวิเคราะห์สมการถดถอยจะต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary test หรื อ Unit
root test) ถ้าจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้อมูลไม่นิ่ง (Non-stationary) จะต้องทําการปรับข้อมูลให้มีความนิ่ ง ซึ่ ง
สามารถทําได้ 2 วิธี
- การปรับข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลง (Change)
- การปรับข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percentage change)
การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
Multicollinearity คื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากตัว แปรอิ ส ระ (Independent variables) ในสมการถดถอยมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกันสู ง ซึ่ งผิดข้อสมมติพ้ืนฐานของการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ที่ตวั แปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็ นอิสระต่อกัน ถ้าตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ์ (Perfect multicollinearity) จะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมการ
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ถดถอยได้ ในทางปฏิบตั ิมกั พบว่า ตัวแปรอิสระมักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่บา้ ง ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระสามารถวัดได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
กรณีที่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรคู่ใดๆแนวทางในการแก้ไขสามารถทําได้ 2 แนวทาง คือ
พิจารณาตัวแปรอิสระคู่ที่เกิดปัญหา Multicollinearity แล้วเลือกตัดตัวแปรอิสระ 1 ตัวออกจากแบบจําลอง สมการ
ถดถอย ซึ่งการที่จะเลือกตัดตัวแปรอิสระใดนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว แนวทางที่นิยมใช้ในทางปฏิบตั ิ มี 2
แนวทาง คือ
ระหว่างตัว แปรอิส ระ 2 ตัว ใดๆ ที่มีปัญ หา Multicollinearity ให้เ ลือ กตัดตัวแปรอิ ส ระที่มีค่ าสหสัมพันธ์
กับตัวแปรตามน้อยกว่าออกจากสมการถดถอย
ระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ 2 ตัว ใดๆ ที่ มี ปั ญหา Multicollinearity ให้ เ ลื อ กตั ด ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค่ า
Variance Inflation Factor (VIF) มากกว่าออกจากสมการถดถอย
ไม่จาํ เป็ นต้องตัดตัวแปรอิสระใดๆ ออกจากแบบจําลองสมการถดถอยเลย ถ้าตัวแปรเหล่านั้นมีความสําคัญ
ตามทฤษฎี ซึ่งจําเป็ นที่จะต้องเก็บทุกตัวแปรอิสระไว้ในสมการถดถอย
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบ Correlation Matrix
EXG_RM
GOLD MLR_RM OIL_RM RINT_RM
EXG_RM 1.000000 -0.476464 -0.202249 -0.073351 -0.000710

VALUE SET100_RM
0.455918 -0.624398

GOLD
MLR_RM
OIL_RM
RINT_RM
VALUE
SET100_R

-0.356110
-0.125009
0.037223
-0.129276
1.000000
-0.669537

-0.476464
-0.202249
-0.073351
-0.000710
0.455918
-0.624398

1.000000 0.002548 0.308774
0.002548 1.000000 -0.156416
0.308774 -0.156416 1.000000
-0.061811 0.114299 -0.062902
-0.356110 -0.125009 0.037223
0.396615 0.164391 0.115447

-0.061811
0.114299
-0.062902
1.000000
-0.129276
0.094770

0.396615
0.164391
0.115447
0.094770
-0.669537
1.000000

การทดสอบ Correlation Matrix แสดงให้เห็ นได้ว่าตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีค่ าสหสัมพันธ์กนั ตํ่า กล่าวคื อ
อยูร่ ะหว่าง -0.80 ถึง +0.80 แสดงว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity จึงสามารถ
นํามาใช้ได้
การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน(Heteroskedasticity)
 การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H0) : ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)
สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (มีปัญหา Heteroskedasticity)
 การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
กําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 5%
 การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ดังนี้

ให้พิจารณาค่า Prob. ที่มุมขวาบนของผลทดสอบที่ได้ โดยการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใช้เกณฑ์

o
ถ้าค่ า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเ สธสมมติ ฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคื อ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
o
ถ้าค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
พิจารณาค่า Prob. ที่ได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1202 โดยการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใช้เกณฑ์
ดังนี้
o
ถ้าค่า Prob. มีค่ าน้อ ยกว่า 0.05 จะปฏิ เ สธสมมติ ฐานหลัก (H0) หรื อ กล่ าวอี กนัยหนึ่ งคื อ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
o
ถ้าค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่ องจากค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 0.1202 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ปฏิ เ สธฐานหลัก (H0) หรื อกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) จึ ง สรุ ปได้ว่ า ไม่ พ บปั ญ หา
Heteroskedasticity
การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
 การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H0) : ความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation)
สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั เอง (มีปัญหา Autocorrelation)
 การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
กําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 5%
 การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ให้พิจารณาค่า Prob.ที่มุมขวาบนของผลทดสอบที่ได้ โดยการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใช้เกณฑ์
ดังนี้
o ถ้าค่า Prob. มีค่ าน้อ ยกว่า 0.05 จะปฏิ เ สธสมมติ ฐานหลัก (H0) หรื อ กล่ าวอี กนัยหนึ่ งคื อ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
o ถ้าค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
พิจารณาค่า Prob. ที่ได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.3359 โดยการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
o ถ้าค่า Prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
o ถ้าค่า Prob. มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
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จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่ องจากค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 0.3359 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) หรื อ กล่ า วอี ก นัยหนึ่ ง คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐานหลัก (H0) จึ ง สรุ ปได้ว่ า ไม่ มีปั ญ หา
Autocorrelation
การปรับแก้ผลของสมการถดถอยเมื่อพบปัญหาความคลาดเคลื่อน
ในกรณี ที่ไ ม่พ บปั ญ หาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ผลของสมการถดถอยจะสามารถ
นําไปใช้อธิ บายความหมายของสมการถดถอยและทดสอบสมมติ ฐานของสัมประสิ ทธิ์ ในสมการถดถอยต่อ ไปได้
ทันที แต่ถา้ พบปั ญหาความคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็ นปั ญหา Heteroskedasticity หรื อ Autocorrelation แล้วผลของ
สมการถดถอยจะไม่สามารถมาใช้สรุ ปและอธิ บายในขั้นตอนต่อไปได้ จะต้องมีการแก้ไขปั ญหา Heteroskedasticity
หรื อ Autocorrelation ก่อน
การแก้ปัญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity
การแก้ปัญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity จะใช้แนวคิดของ HAC Newey-West ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่ใช้แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็ นปัญหา Autocorrelation หรื อ Heteroskedasticity ก็ตาม
4. ผลการวิจัย
ข้อ มูลที่นํามาศึก ษาในครั้ งนี้ เ ป็ นแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อ มูลเชิ งปริ มาณที่มีก ารเก็บ
รวบรวมไว้แล้วโดยหน่วยงานต่างๆ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 (SET100),
ราคาทองคํา (GOLD), ราคานํ้ามันดิบ WTI (OIL), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) ,มูลค่าการ
ซื้อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย (VALUE), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่แท้จริ ง (RINT) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึ งเดื อนธันวาคม
พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้ น 60 เดือนโดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีลกั ษณะข้อมูลโดยรวมเป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
SET100
Mean
0.4020
Median
0.9350
Maximum
7.0400
Minimum
-8.7900
Std. Dev.
3.6356
Skewness
-0.4520
Kurtosis
2.5321
Jarque-Bera 2.5901
Probability 0.2739
Sum
24.1200
Sum Sq. 779.8408
Observations
60
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GOLD
OIL
EXG
19,957.5000 -0.3315 0.1149
19,900.0000 -1.1805 -0.1385
23,700.0000 25.2731 3.5422
18,000.0000
-1.8540
1,209.9455 8.5597 1.2746
0.6123
0.1014 0.8042
3.3987
3.8105 3.1398
4.1461
1.7450 6.5160
0.1258
0.4179 0.0385
1,197,450.00
6.8930
86,374,125.0 4,322.8 95.8549
60
60
60
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VALUE
MLR
RINT
-49.4674
-0.2465 0.9561
-40.9644
-0.2187
1,692.8567 4.8387 150.0000
-2,035.3428 -3.0303 -40.0000
846.7934
0.9139 20.5777
0.1595
2.1952 6.3209
2.4384
18.6448 47.7446
1.0431
660.084 5,404.74
0.5936
-2,968.0412
57.3651
42,306,484.1 49.2782 24,982.9
60
60
60
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โดยข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการสร้างสมการถดถอยควรเป็ นข้อมูลที่มีความนิ่ ง (Stationary) จากการทดสอบ
ความนิ่ งของข้อมูล (Stationary test หรื อ Unit root test) พบว่า SET 100 (SET100), ราคานํ้ามันดิบWTI (OIL), อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) และ
อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริ ง (RINT) เป็ นข้อมูลที่ไม่น่ิง จึงต้องทําการปรับข้อมูลให้มีความนิ่ ง โดยการปรับข้อมูล ให้
อยูใ่ นรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percentage change) ก่อนนําข้อมูลมาใช้ในการสร้างสมการถดถอย
จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้นาํ มาเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
SET100rm = −0.063861 + 2.69GOLD + 0.047222OILrm − 1.089374∗∗ EXGrm

(0.9922)

(0.9345)

(0.2457)

(0.0009)

+0.002091∗∗VALUE + 0.157903MLRrm + 0.006106RINTrm

(0.0000)

(0.6673)

(0.7017)

หมายเหตุค่าในวงเล็บ
หมายถึง ค่า Prob.
**
หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอ้ ยกว่า 0.05
โดยมีค่า :
F-Statistic
=
12.74705 (ค่านัยสําคัญทางสถิติ = 0.000000)
R-Squared
=
0.590678
Adjust R-Squared =
0.544339
Durbin-Watson =
1.972294
N
=
60
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมการ
ผลการคํานวณได้ค่า F-Statistic เท่ากับ 12.74705 และได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000000 ซึ่ งค่านัยสําคัญ ทาง
สถิติที่คาํ นวณได้นอ้ ยกว่า 0.05 จึงส่ งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H 0 : ไม่มีตวั แปรอิสระใดๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง หลังจากนั้นจะใช้ t-Stat ในการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัว แปรตามกับตัว แปรอิ ส ระทีละคู่ โดยตัว แปรตามคื อ ดัชนี ราคาหลัก ทรั พย์ SET 100 และตัว แปรอิ สระ ได้แก่
ปัจจัยต่างๆ
ตรวจสอบปั ญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน ( Heterroskedasticity ) พบว่า ไม่มีปัญหา
Heterroskedasticity
ทดสอบปั ญหาความสั ม พัน ธ์ ก ั น เองของความคลาดเคลื่ อ น (Autocorrelation) พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หา
Autocorrelation
จากสมการจะเห็ นว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ (EXG) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม เพียงตัวแปรเดียวเท่านั้น
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 ด้วยวิธี
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least square: OLS) เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณใช้ขอ้ มูล ทุติยภูมิในการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 60 เดือน โดยผลการวิจยั ที่ได้ นักลงทุนและผูท้ ี่สนใจสามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ในการลงทุนและเพื่อ ให้พนักงานของธนาคารออมสิ นนําไปประยุกต์ปฏิบตั ิในการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุน
ตารางที่ 3 สรุ ปค่าสัมประสิ ทธิของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100
ตัวแปรอิสระ

GOLDrm

OILrm

EXG

VALUE

MLRrm

RINTrm

ค่าสัมประสิ ทธิ์

+2.690000
0.9345

+0.047222
0.2457

-1.089374
0.0009

+0.002091
0.0000

+0.157903
0.6673

+0.006106
0.7017

p-value

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 จากการใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple
Linear Regression) โดยจัดเก็บข้อมูลแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 กับปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาทองคํา (GOLD), ราคานํ้ามันดิบ WTI
(OIL), อัตราแลกเปลี่ ยนเงินบาทต่อ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG) ,มูลค่าการซื้ อขายถัวเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อ ย
(VALUE), อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ลูก ค้ารายใหญ่ ช้ นั ดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จ ริ ง (RINT) พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (EXG)
พบความสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม และมู ล ค่ า การซื้ อ ขายถัว เฉลี่ ย ของนัก ลงทุ น รายย่ อ ย (VALUE) พบ
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
จากผลวิจยั ที่ศึกษาพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXG) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั (ฐิติวฒั น์, 2558) ที่พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นัน่ คือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับเพิ่มสูงขึ้น จะส่ งผล
ให้ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET 100 และดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ปรั บตัว ลดลง และหากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ นบาทต่ อ เงิ นดอลลาร์ ส หรั ฐฯปรั บลดลง จะส่ ง ผลให้ดัชนี ราคา
หลักทรัพย์ SET 100 และดัชนี ราคาหลักทรั พย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรับตัว
สูงขึ้น เนื่องจากหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์จดั อยูใ่ นหลักทรัพย์ SET 100
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั (ศรุ ตา, 2558) ที่พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับทั้งดัชนี ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และดัชนี กลุ่ ม
อุตสาหกรรมธุ รกิ จบริ การ นั่นคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่ อเงินดอลลาร์ ส หรัฐฯปรับเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้
ดัชนี ราคาหลักทรั พย์ SET 100 และดัชนี ก ลุ่ มอุตสาหกรรมธุ รกิ จบริ ก ารปรับตัวลดลง และหากอัตราแลกเปลี่ ยน
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

เงินบาทต่อ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯปรั บลดลง จะส่ งผลให้ดชั นี ราคาหลักทรั พย์ SET 100 และดัชนี ก ลุ่มอุ ตสาหกรรม
ธุรกิจบริ การปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริ การส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นหลักทรัพย์ SET 100
ข้อเสนอแนะผูว้ ิจยั เห็ นว่า ชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้ งนี้ มีจาํ นวนค่อนข้างน้อยคือ 60 ชุด
หากในการศึกษาครั้งต่อไปมีการเพิ่มจํานวนชุดข้อมูลได้มากขึ้นผลการศึกษาวิจยั ที่ออกมาจะครอบคลุมหลายช่วงเวลา
ที่ มี ส ถานการณ์ ต่ า งๆเกิ ด ขึ้ นในแต่ ล ะปี และการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จ จัย โดยรวมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 อาจจะทําให้ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้นาํ ไปใช้จริ งได้ยาก หากมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 โดยแบ่งข้อมูลเป็ นกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มปัจจัยด้านอาหาร กลุ่มปัจจัย
ด้าน
พลังงาน กลุ่มปั จจัยด้านสถาบันการเงิ น เป็ นต้น จะทําให้ผทู้ ี่ได้ศึกษาวิจยั สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้จริ งและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีข้ ึน
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