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การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง 
ราคาน า้มันเชือ้เพลิงกับราคาทองค า 

       The Test of Granger Causality Between the Prices of 
 Oil and Gold or Gold Products 
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บทคัดย่อ 
 งานศึกษาวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger ระหว่างราคา
น า้มนัเชือ้เพลิงกบัราคาทองค าในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ราคาน า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสมัพนัธ์
เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง โดยเป็นความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียว กล่าวคือ ราคา
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสามารถในการท านายราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง แตใ่นทางกลบักัน 
เราไม่สามารถน าราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่งไปใช้ท านายราคาน า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 ได้ อย่างไรก็
ตาม เราไม่พบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพในทิศทางใดๆ ระหว่างราคาน า้มนัดีเซลกับราคาทองรูปพรรณและ
ราคาทองแทง่ 
 
ค ำส ำคัญ: ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ  
 
Abstract 
 We have studied Granger causality between the prices of oil and gold or gold products. 
The major finding is that there is one-way Granger causality between the prices of Gasohol 95 and 
gold. The change in prices of Gasohol 95 can predict change in prices of gold or gold products. 
On the other hand, the change in prices of gold or gold products cannot predict change in prices 
of Gasohol 95. However, we do not find Granger causality between the prices of Gasoline and 
gold or gold products in any directions. 

                                                                 
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 
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บทน า 

ทองค าเป็นโลหะท่ีมีค่าชนิดหนึ่งท่ีใช้เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน และสามารถเปล่ียนแทนเป็น
เงินตราได้  โดยราคาทองค าจะไม่ด้อยคา่ในระยะยาวและมีมูลคา่สงูขึน้ตามราคาสินค้าอปุโภคบริโภค การ
ลงทนุซือ้ทองค าเป็นการลงทนุท่ีช่วยลดผลกระทบจากเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี นกัลงทนุจึงสนใจออมเงินในรูป
ทองค าทัง้ทางตรงคือ ซือ้ทองค าแท่งหรือทองรูปพรรณเก็บไว้ และการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมหรือ
ตลาดอนพุนัธ์ 

การท านายแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าได้อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเส่ียงจาก
การลงทนุได้ สมาคมค้าทองค า (2552) และธนาคารกรุงเทพ (2553) ได้สรุปปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่ราคาทองค า 
ดงันี ้

- อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุตา่งๆ ได้แก่ คา่เงินบาทตอ่เงินตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 
- ราคาทองค าตา่งประเทศ 
- การคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสามารถคาดคะเนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อได้จากแนวโน้มราคา

พลงังานและราคาอาหารตา่งๆ 
- อตัราคา่พรีเม่ียม ได้แก่  คา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากการน าเข้าและสง่ออกทองค า 
- ความเส่ียงทางการเมืองระหวา่งประเทศและระบบการเงิน 
- อุปสงค์และอุปทานของทองค าในประเทศ  อุปสงค์ถูกก าหนดจากภาคเคร่ืองประดับ 

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ และภาคการลงทนุ  อปุทานถกูก าหนดโดยผลผลิตจาก
เหมืองทอง ความต้องการขายของธนาคารกลางและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปริมาณ
ทองค าเก่าหมนุเวียนในระบบ  และการซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงของผู้ผลิต 

 
ถ้าเราน าปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อราคาทองค าข้างต้นมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั เราสามารถ

ระบุได้ว่าราคาน า้มันส่งผลกระทบต่อราคาทองค า ผ่านการคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อ เน่ืองจากทองค าเป็น
สินทรัพย์ปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราเงินเฟ้อท่ีมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั จะท าให้นกัลงทนุ
คาดคะเนการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ และหนัมาลงทุนซือ้ทองค า ท าให้ราคาทองค าเพิ่มขึน้ อย่ างไรก็ตาม 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาน า้มนักับราคาทองค าในประเทศไทยยงัมีไม่มาก และผลการศกึษายงั
ไมส่อดคล้องกบักรอบแนวคิดข้างต้น กิติวจัน์ ตลุสงวน (2552)  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาทองค าในประเทศ
ไทย พบวา่ ราคาน า้มนัดบิในตลาด NYMEX ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาทองค าในประเทศไทย  
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ผล สมจิต (2553) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองค าในประเทศไทย และสร้างสมการพยากรณ์ราคา
ทองค าในประเทศไทย พบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบทางลบตอ่ราคาทองค าในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ คือ ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก สชุาดา สพุรรณชาต ิ(2551) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองค า
แท่งในตลาดโลกและในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ราคาน า้มนัดบิ NYMEX สง่ผลกระทบเชิงบวกอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตติอ่ราคาทองค าแทง่ในตลาดโลก แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่ราคาทองค าแทง่ในประเทศไทย 
 เน่ืองจากเรายงัขาดแคลนหลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างราคาน า้มนักับราคา
ทองค าในประเทศไทย ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ (Granger Causality tests) 
ระหว่างราคาน า้มันเชือ้เพลิงกับราคาทองค าในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเติมเต็มให้กับช่องว่างทางวิชาการ
ดงักลา่ว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาน า้มนัเชือ้เพลิงกบัราคาทองค าในประเทศไทย โดย 
ต้องการทราบวา่ 
 1. ข้อมูลในอดีตของราคาน า้มันเชือ้เพลิงสามารถเพิ่มอ านาจการพยากรณ์ราคาทองค าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตหิรือไม่ 
 2. ข้อมูลในอดีตของราคาทองค าสามารถเพิ่มอ านาจการพยากรณ์ราคาน า้มันเชือ้เพลิงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตหิรือไม ่(ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพจะกระท า 2 ทิศทาง) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาทองค าและราคา
น า้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมด  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ข้อมลูอนกุรมเวลาของราคาทองค าและราคาน า้มนั
รายเดือนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึง มีนาคม 2557 รวมทัง้สิน้ 95 เดือน  แหล่งข้อมูล คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แบง่เป็น ราคาทองรูปพรรณ ราคาทองแทง่ ราคาแก๊สโซฮอล์ 95  และราคาน า้มนัดีเซล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพแบบ Granger (Granger Causality) เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน
บริบทเชิงพยากรณ์ กล่าวคือเราสามารถสรุปได้ว่า A มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger กับ B ก็
ตอ่เม่ือ ข้อมลูในอดีตของ A มีอ านาจในการท านายข้อมลูในปัจจบุนัของ B และ (หรือ) ข้อมลูในอดีตของ B มี
อ านาจในการท านายข้อมลูในปัจจบุนัของ A (Stock and Watson, 2006) 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างราคาน า้มนัเชือ้เพลิงกับราคาทองค า เพ่ือน าไปใช้ในการ
พยากรณ์ราคาทองค าในอนาคต 

2. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ  เพ่ือการตดัสินใจลงทนุในทองค าทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ (Granger Causality 
tests) อย่างไรก็ตาม ก่อนการการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตภุาพ ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีจะน ามาทดสอบ 
ต้องมีความนิ่ง (Stationary) กล่าวอีกนยัหนึง่ แนวโน้มของข้อมลูท่ีเราต้องการศกึษา จะต้องไม่ใชแ่นวโน้มเชิง
สุม่ (a stochastic trend) 
 
ขัน้แรก  ทดสอบคณุสมบตัคิวามนิ่ง (The Augmented Dickey-Fuller Test) 
 
สมมตใิห้  tY คือ อนกุรมเวลาท่ีเราสนใจศกึษา  การทดสอบคณุสมบตัคิวามนิ่งกระท าโดยประมาณคา่สมการ 
ADF ข้างลา่ง 
 

tptptttt uYYYYY    ...221110  
 
โดย      

1 ttt YYY  
t  หมายถึง เดือนปัจจบุนั  
t- 1  หมายถึง ย้อนหลงัไป 1 เดือน 
t- 2  หมายถึง ย้อนหลงัไป 2 เดือน 
t- p  หมายถึง ย้อนหลงัไป p เดือน เราเรียก p วา่ จ านวน Lag 

ส าหรับ 0, , 1, 2, … ,p คือ พารามิเตอร์ในสมการ และ u คือ พจน์คลาดเคล่ือนเชิงสุม่ 
 
การก าหนดค่า p ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง โดยเลือกค่า p ท่ีมี Akaike  information 
criterion (AIC) ต ่าสดุ 
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สตูรการค านวณ AIC 

 
T

p
T

SSR
AIC

2
1ln 








  

 
โดย  ln  หมายถึง คา่ Log ฐานธรรมชาต ิ

T  หมายถึง จ านวนคา่สงัเกต ุ
 SSR  หมายถึง ผลบวกของผลต่าง (ระหว่างค่าจริงกับค่าท านายของ ΔY) ก าลงัสองในสมการ 
  ADF 

 
จากนัน้จงึทดสอบสมมตฐิาน 

0: Ho ( tY  has a stochastic trend) 
0: Ha ( tY  is stationary) 

 
การทดสอบจะกระท าโดยใช้ ADF t-test ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 0.01  โดย ADF t-test จะ

แตกตา่งจาก t-test ตรงท่ีเราจะใช้ตารางการแจกแจงแบบ t ของ MacKinnon แทนตารางการแจกแจงแบบ t 
ทั่วไป ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน เราจะสรุปว่าอนุกรมเวลาท่ีสนใจศึกษา มีคุณสมบัติความนิ่ง จากนัน้ให้น า 
อนุกรมเวลา tY  ไปทดสอบสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับอนุกรมเวลาอ่ืนๆ (ท่ีมีคุณสมบัติความนิ่ง
เช่นกัน) แต่ถ้ายอมรับสมมติฐาน เราต้องแก้ไขโดยวิธีการปรับอนุกรมเวลา tY ให้อยู่ในรูปผลต่างล าดบัท่ี 1 
ดงันี ้

 1 ttt YYY  
 
รูปแบบผลต่างล าดับท่ี 1  จะช่วยขจัดแนวโน้มเชิงสุ่ม  จากนัน้จึงน า อนุกรมเวลา tY  ไปทดสอบ
ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัอนกุรมเวลาอ่ืนๆ (ท่ีต้องปรับอยูใ่นรูปแบบผลตา่งล าดบัท่ี 1  เชน่เดียวกนั) 
 
ขัน้ท่ีสอง  การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ (Granger Causality tests) 
 
การทดสอบจะกระท าโดยใช้ F-test   ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
หลกัการของการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ 
 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 26  กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 
Siam Academic Review  Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015 

        
 - 79 - 

 
ทดสอบอ านาจการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีเราสนใจ โดยใช้ (ก) ข้อมลูในอดีตของตวั

มนัเอง และ(ข) ข้อมลูในอดีตของตวัแปรอ่ืนท่ีเราคาดวา่เป็นสาเหตขุองการเปล่ียนแปลง 
 

ตวัแปรท่ีเราต้องการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ได้แก่ 
Gold i หมายถึง ร้อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองค า โดย i=1, 2 ก าหนดให้ Gold1 หมายถึง ร้อย

ละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองรูปพรรณ และGold2 หมายถึง ร้อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองแทง่ 
Oil i    หมายถึง ร้อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง โดย i=1, 2 ก าหนดให้ Oil1 หมายถึง ร้อยละ
การเพิ่ม (ลด) ของราคาแก๊สโซฮอล์ 95 และ Oil2 หมายถึง ร้อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาน า้มนัดีเซล 
 

(1) ทดสอบว่าการเปล่ียนแปลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง (Oil i) เป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของราคาทองค า (Gold i) หรือไม ่
 
วิธีการทดสอบให้ประมาณคา่สมการ 2 สมการ ดงันี ้
สมการท่ี (1) 
 

tpitpititpitpititit uOilOilOilGoldGoldGoldGold    ...... 221122110  
โดย      i = 1, 2 
 
สมการท่ี (2)  ภายใต้  

Null hypothesis: Gold i is not Granger Caused by Oil i 
 
 

tititit uGoldGoldGold   ...22110   
 

ประมาณสมการท่ี  (1)  และ  (2) แล้วค านวณ 
 

knSSR

pSSRSSR
F






/

/)(

1

12

 

 
     โดย  SSR1     คือ    ผลบวกของผลตา่งก าลงัสองในสมการท่ี (1) 
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SSR2      คือ   ผลบวกของผลตา่งก าลงัสองในสมการท่ี (2) 
n           คือ   จ านวนคา่สงัเกต 

  k           คือ   จ านวนพารามิเตอร์ในสมการท่ี (1) 

 
ถ้า P-value ของ F มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ Null hypothesis แล้วสรุปวา่   
การเปล่ียนแปลงของ Oil i เป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของ Gold i 

(2) ทดสอบว่าการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า (Gold i) เป็นสาเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ 
ราคาน า้มนัเชือ้เพลิง (Oil i) หรือไม ่
 
วิธีการทดสอบให้ประมาณคา่สมการ 2 สมการ ดงันี ้
สมการท่ี (3) 

tpitpititpitpititit uOilOilOilGoldGoldGoldOil    ...... 221122110  
โดย  i = 1,2 
 

สมการท่ี (4)  ภายใต้  

Null hypothesis: Oil i is not Granger Caused by Gold i 
 

tititit uGoldGoldOil   ...22110   
 
ประมาณสมการท่ี  (3)  และ  (4) แล้วค านวณ 
 

knSSR

pSSRSSR
F






/

/)(

4

34

 

 
โดย  SSR3    คือ   ผลบวกของผลตา่งก าลงัสองในสมการท่ี (3) 
         SSR4   คือ   ผลบวกของผลตา่งก าลงัสองในสมการท่ี (4) 
         n        คือ  จ านวนคา่สงัเกต 
         k       คือ จ านวนพารามิเตอร์ในสมการท่ี (3) 
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ถ้า P-value ของ F มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ให้ปฏิเสธ Null hypothesis แล้วสรุปวา่  

การเปล่ียนแปลงของ Gold i เป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของ Oil i 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล 2 

ตารางท่ี 1-4 แสดงผลการคัดเลือก Time Lag ส าหรับสมการ ADFเพ่ือน าสมการท่ีเหมาะสมไป

ทดสอบความนิ่งของข้อมลู 

เกณฑ์การทดสอบ   MacKinnon critical values  1%        -4.0636 

                                    5%       -3.4602 

ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมลูสามารถสรุปได้ ดงันี ้
- สมการ ADF ท่ีเหมาะสมส าหรับราคาทองรูปพรรณ (Gold1) มี TimeLag เท่ากบั 4 มีค่า AIC ต ่าสุด 

เท่ากับ 2.5878 เม่ือน าสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้อมูล สามารถค านวณค่า ADF  t 

statistic  ได้เทา่กบั -4.6090  ปฏิเสธ :Ho tY has a stochastic trend ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

- สมการ ADF ท่ีเหมาะสมส าหรับราคาทองแทง่ (Gold2) มี TimeLag เท่ากบั 4 มีคา่ AICต ่าสดุ เทา่กบั 

2.5819 เม่ือน าสมการดงักลา่วไปทดสอบความนิ่งของข้อมลู สามารถค านวณคา่ ADF  t statistic ได้

เทา่กบั -4.6378  ปฏิเสธ :Ho tY has a stochastic trend ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

- สมการ ADF ท่ีเหมาะสมส าหรับราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (Oil1) มี TimeLag เท่ากับ 4 มีค่า AIC ต ่าสุด 

เท่ากับ 3.1599 เม่ือน าสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้อมูล สามารถค านวณค่า ADF  t 

statistic ได้เทา่กบั -5.323  ปฏิเสธ :Ho tY has a stochastic trend ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

 

                                                                 
2 ดไูด้จาก ADF  t statistics ในตารางที่ 1-4 * *หมายถึง ข้อมลูมีความนิ่งที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และ *** หมายถึง ข้อมลูมี
ความนิ่งที่ระดบันยัส าคญั 0.01 
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- สมการ ADF  ท่ีเหมาะสมส าหรับราคาน า้มันดีเซล (Oil2) มี TimeLag เท่ากับ 5 มีค่า AIC ต ่าสุด 

เท่ากับ 2.7675 เม่ือน าสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้อมูล สามารถค านวณค่า ADF  t 

statistic ได้เทา่กบั -5.3240 ปฏิเสธ :Ho tY has a stochastic trend ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ตารางท่ี 1  ADF test ส าหรับ Gold1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2  ADF test ส าหรับ Gold2 

จ านวน Lag (p) SSR AIC ADF  t statistics 
5 1115.313 2.589329 -3.7886** 

4 1130.666 2.581949 -4.6378*** 

3 1160.915 2.587297 -5.1357*** 

2 1216.142 2.612720 -4.8911*** 

1 1233.094 2.605510 -6.1596*** 

 
ตารางท่ี 3  ADF test ส าหรับ Oil1 

จ านวน Lag (p) SSR AIC ADF  t statistics 
5 1982.82 3.164714 -5.1402*** 

4 2015.37 3.159945 -5.323*** 

3 2211.593 3.231802 -4.4211*** 

2 2314.718 3.256324 -5.1247*** 

1 2318.684 3.236983 -5.9220*** 

 

จ านวน Lag (p) SSR AIC ADF  t statistics 

5 1121.236 2.594626 -3.7617** 

4 1137.274 2.587776 -4.6090*** 

3 1167.834 2.593240 -5.1193*** 

2 1223.205 2.618511 -4.872*** 

1 1240.214 2.511268 -6.1499*** 
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ตารางท่ี 4  ADF test ส าหรับ Oil2 

จ านวน Lag (p) SSR AIC ADF  t statistics 
5 1332.82 2.767491 -5.3240*** 

4 1377.144 2.779153 -5.4117*** 

3 1423.916 2.791500 -5.4312*** 

2 1524.359 2.838610 -4.9428*** 

1 1627.621 2.883103 -4.2850*** 

 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ (Granger Causality tests) 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการคดัเลือก TimeLag ส าหรับสมการ Granger เพ่ือน าสมการท่ีเหมาะสมไป
ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ 

- สมการ Granger ท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ระหว่างราคาทองรูปพรรณ 

(Gold1) กบัราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (Oil1)มี TimeLag เทา่กบั2 มีคา่ AIC ต ่าสดุ  เทา่กบั 2.5698 

- สมการ Granger ท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ระหว่างราคาทองรูปพรรณ 

(Gold1) กบัราคาน า้มนัดีเซล (Oil2) มี TimeLag เทา่กบั4  มีคา่ AIC ต ่าสดุ เทา่กบั 2.5766 

- สมการGrangerท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ระหวา่งราคาทองแทง่ (Gold2) 

กบัราคาแก๊สโซฮอล์ 95  (Oil1)มี TimeLag เทา่กบั2 มีคา่ AIC ต ่าสดุ เทา่กบั 2.5628 

- สมการGrangerท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ระหวา่งราคาทองแทง่ (Gold2) 
กบัราคาน า้มนัดีเซล  (Oil2)มี TimeLag เทา่กบั4มีคา่ AIC ต ่าสดุเทา่กบั 2.57 

 
ตารางท่ี 5  คา่ Akaike information criterion (AIC) ส าหรับการคดัเลือก Time Lag ท่ีเหมาะสม 

  TimeLag (p) Akaike information criterion (AIC) 
Gold1, Oil1 Gold1, Oil2 Gold2, Oil1 Gold2, Oil2 

5 2.575246 2.585859 2.569598 2.579409 
4 2.570299 2.576606 2.563344 2.570041 
3 2.581585 2.604264 2.574763 2.598348 
2 2.569766 2.589518 2.562812 2.583479 
1 2.643414 2.643432 2.637878 2.638013 
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การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ จะกระท าโดยใช้  F-test ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยจะทดสอบ 2 

สมมตฐิาน 

  Null hypothesis แรก: Goldi is not Granger Caused by Oil i 

  Null hypothesis ท่ีสอง:  Oili is not Granger Caused by Gold i 

(1) ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาทองรูปพรรณ (Gold1) กบัราคาแก๊สโซฮอล์ 

95(Oil1) 

 Series list // Gold1 Oil1 

 Number of lags // 2 

 Sample endpoints adjusted to exclude missing data. 

     Null hypothesis:                                         F-statistic      Probability 

    Gold1 is not Granger Caused by Oil1              3.194374         0.0458 

    Oil1 is not Granger Caused by Gold1              1.387435          0.2552 
 
 การเปล่ียนแปลง ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 (Oil1) เป็นสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก p-value ของ 

F-statistic เทา่กบั 0.0458 น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
 การเปล่ียนแปลงราคาทองรูปพรรณ (Gold1) ไม่ใช่สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาแก๊สโซฮอล์ 95 

(Oil1)เน่ืองจาก p-value ของ F-statistic เทา่กบั 0.2552 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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สมการแสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาแก๊สโซฮอล์ 95 กบัราคาทองรูปพรรณ 

211121111 1924.00950667.00588.01357.05625.0   ttttt OilOilGoldGoldGold  

            (t statistics)               (1.2843)                 (0.5878)                 (1.2380)              (-2.5271**)   

             Adjusted R-squared      0.052019         F-statistic                            2.248374 

            Prob(F-statistic)              0.070314                  Durbin-Watson stat            1.968597     
 

สมการข้างต้นบง่บอกว่า ถ้าเดือนปัจจบุนัราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีการเปล่ียนแปลง อีก 2 เดือนถดัมา
การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว จะส่งผลกระทบตอ่ราคาทองรูปพรรณและผลกระทบดงักล่าวมีนยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากับ  0.05 เน่ื องจาก p-value ของ F-statistic เท่ากับ  0.070314 มากกว่าระดับนัยส าคัญ  0.05
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งของสมการข้างต้นจงึไมมี่นยัส าคญัทางสถิตถ้ิา
พิจารณาจากค่า Adjusted R-squaredเราสามารถสรุปได้ว่าสมการข้างต้นสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของราคารูปพรรณได้เพียงร้อยละ 5.2019 เทา่นัน้ 
 
(2) ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาทองรูปพรรณ (Gold1) กบัราคาน า้มนัดีเซล (Oil2) 
Series list // Gold1 Oil2 

  Number of lags // 4 

 Sample endpoints adjusted to exclude missing data. 

    Null hypothesis:                                                     F-statistic      Probability 

   Gold1 is not Granger Caused by Oil2               1.256299         0.2940 

    Oil2 is not Granger Caused by Gold1                     2.085273         0.0903 

 การเปล่ียนแปลง Oil2 ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลง Gold1เน่ืองจาก p-value ของ F-statistic  

เทา่กบั 0.2940 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 การเปล่ียนแปลง Gold1 ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลง Oil2 เน่ืองจาก p-value ของ F-statistic 

เทา่กบั0.0903 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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(3)  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่ง ราคาทองแทง่ (Gold2) กบัราคาแก๊สโซฮอล์ 95(Oil1) 

Series list // GOLD2 OIL1 

  Number of lags // 2 

  Sample endpoints adjusted to exclude missing data. 

    Null hypothesis:                                                 F-statistic     Probability 

    Gold2 is not Granger Caused by Oil1                3.259567          0.0431 

    Oil1 is not Granger Caused by Gold2                1.384934          0.2558 

 การเปล่ียนแปลงราคาแก๊สโซฮอล์ 95(Oil1) เป็น สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาทองแท่ง (Gold2)     

เน่ืองจาก p-value ของ F-statistic เทา่กบั 0.0431 น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 การเปล่ียนแปลงราคาทองแท่ง (Gold2) ไม่ใช่สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาแก๊สโซฮอล์ 95(Oil1) 

เน่ืองจาก    p-value ของ F-statistic เทา่กบั0.2558 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมการแสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาแก๊สโซฮอล์ 95 กบัราคาทองแทง่ 

211122122 1937.00966.00592.01339.05634.0   ttttt OilOilGoldGoldGold  

 (t statistics)  (1.2679)            (0.5913)                 (1.2616)              (-2.5524)     

Adjusted R-squared        0.052869               F-statistic                      2.269916  

              Prob (F-statistic)            0.068094                            Durbin-Watson stat        1.967672  

 
Number of observations 92 
สมการข้างต้นบง่บอกว่า ถ้าเดือนปัจจบุนัราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีการเปล่ียนแปลง อีก 2 เดือนถดัมา

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองแทง่และผลกระทบดงักลา่วมีนยัส าคญัทางสถิติเทา่กบั 
0.05 เน่ืองจาก p-value ของF-statistic เทา่กบั 0.068094 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05ความสามารถในการ 
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อธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งของสมการข้างต้นจึงไม่มีนัยส าคญัทางสถิติถ้าพิจารณาจากค่า 
Adjusted R-squared  เราสามารถสรุปได้วา่สมการข้างต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่ง
ได้เพียงร้อยละ 5.2869 เทา่นัน้ 
(4)  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่ง ราคาทองแทง่ (Gold2) กบัราคาน า้มนัดีเซล (Oil2) 

Series list // Gold2   Oil2  

 Number of lags // 4 

 Sample endpoints adjusted to exclude missing data. 

   Null hypothesis:                             F-statistic            Probability 

   Gold2 is not Granger Caused by Oil2              1.278832               0.2852 

   Oil2 is not Granger Caused by Gold2               2.097896             0.0886 
 
 การเปล่ียนแปลงราคาน า้มนัดีเซล(Oil2) ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาทองแทง่ (Gold2)     

เน่ืองจาก p-value ของF-statistic เทา่กบั 0.2852 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 การเปล่ียนแปลงราคาทองแทง่(Gold2) ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาน า้มนัดีเซล (Oil2)     

เน่ืองจาก p-value ของF-statistic เทา่กบั0.0886 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

อภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัพบว่า ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคา

ทองแท่ง แต่เป็นความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียว กล่าวคือ  การเปล่ียนแปลงของราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ในเดือน
ปัจจบุนั จะสง่ผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ในอีก 2 เดือนถดัมา แต่
การเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ จะไมส่ง่ผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ  ใน
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน า้มันดีเซลกับราคาทอง 
รูปพรรณและราคาทองแทง่ 

ถึงแม้วา่ ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 จะมีความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง 
แต่ความสามารถของสมการ Granger ท่ีประมาณได้ในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองรูปพรรณ
และราคาทองแทง่นัน้ ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ กลา่วคือ สมการ Granger สามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
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ราคาทองรูปพรรณได้เพียงร้อยละ 5.2019 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งได้เพียงร้อย
ละ 5.2869 เทา่นัน้  
 การศึกษาครัง้ต่อไป ควรเพิ่มเติมการศึกษาบทบาทของ อตัราแลกเปล่ียน ท่ีมีต่อราคาทองค าและ
ราคาน า้มนัเชือ้เพลิง เน่ืองจากทองค าและน า้มนัเชือ้เพลิงเป็นสินค้าท่ีมีการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นจ านวน
มาก 
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