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ราคาน า้มันเชือ้เพลิงกับราคาทองค า 

       The Test of Granger Causality Between the Prices of 
 Oil and Gold or Gold Products 
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บทคัดย่อ 
 งานศกึษาวิ จยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพแบบ  Granger ระหวา่งราคา
น า้มนัเชือ้เพลิงกบัราคาทองค าในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ราคา น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสมัพนัธ์
เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่  โดยเป็นความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียว กลา่วคือ ราคา
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสามารถในการท านายราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ แตใ่นทางกลบักนั 
เราไมส่ามารถน าราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ไปใช้ท านายราคา น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 ได้ อยา่งไรก็
ตาม เราไมพ่บความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพในทิศทางใดๆ  ระหวา่งราคาน า้มนัดีเซลกบัราคาทองรูปพรรณและ
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 าเป็นโลหะท่ีมีคา่ชนิดหนึง่ท่ีใช้เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน และสามารถเปล่ียนแทนเป็น
เงินตราได้  โดยราคาทองค าจะไมด้่อยคา่ในระยะยาวและมีมลูคา่สงูขึน้ตามราคาสินค้าอปุโภคบริโภค การ
ลงทนุซือ้ทองค าเป็นการลงทนุท่ีชว่ยลดผลกระทบจากเงินเฟ้อได้เป็นอยา่งดี  นกัลงทนุจงึสนใจออมเงินในรูป
ทองค าทัง้ทางตรงคือ ซือ้ทองค าแทง่หรือทองรูปพรรณเก็บไว้  และการลงทนุทางอ้อมผา่นกองทนุรวมหรือ
ตลาดอนพุนัธ์ 

การท านายแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาทองค าได้อยา่งเหมาะสม จะชว่ยลดความเส่ียงจาก
การลงทนุได้ สมาคมค้าทองค า (2552) และธนาคารกรุงเทพ (2553) ได้สรุปปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่ราคาทองค า 
ดงันี ้

- อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุตา่งๆ ได้แก่ คา่เงินบาทตอ่เงินตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 
- ราคาทองค าตา่งประเทศ 
- การคาดคะเนอตัราเงินเฟ้อ  ซึง่สามารถคาดคะเนแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อได้จากแนวโน้มราคา

พลงังานและราคาอาหารตา่งๆ 
- อตัราคา่พรีเม่ียม ได้แก่  คา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากการน าเข้าและสง่ออกทองค า 
- ความเส่ียงทางการเมืองระหวา่งประเทศและระบบการเงิน 
- อปุสงค์และ อปุทาน ของทองค าในประเทศ  อปุสงค์ถกูก าหนดจากภาคเคร่ืองประดบั  

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ และภาคการลงทนุ  อปุทานถกูก าหนดโดยผลผลิตจาก
เหมืองทอง ความต้องการขายของธนาคารกลางและกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ปริมาณ
ทองค าเก่าหมนุเวียนในระบบ  และการซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงของผู้ผลิต 

 
ถ้าเราน าปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่ราคาทองค าข้างต้นมาสร้างเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั เราสามารถ

ระบไุด้วา่ราคาน า้มนัสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองค า ผา่นการคาดคะเนอตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากทองค าเป็น
สินทรัพย์ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราเงินเฟ้อท่ีมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนั จะท าให้นกัลงทนุ
คาดคะเนการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ และหนัมาลงทนุซือ้ทองค า ท าให้ราคาทองค าเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาน า้มนักบัราคาทองค าในประเทศไทยยงัมีไมม่าก และผลการศกึษายงั
ไมส่อดคล้องกบักรอบแนวคดิข้างต้น กิตวิจัน์ 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
สถิต ิคือ ราคาน า้มนัดบิในตลาดโลก สชุาดา สพุรรณชาต ิ(2551) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองค า
แทง่ในตลาดโลกและในประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา่ ราคาน า้มนัดบิ NYMEX สง่ผลกระทบเชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตติอ่ราคาทองค าแทง่ในตลาดโลก แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่ราคาทองค าแทง่ในประเทศไทย 
 เน่ืองจากเรายงัขาดแคลนหลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาน า้มนักบัราคา
ทองค าในประเทศไทย ผู้วิจยัจงึได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ( Granger Causality tests) 
ระหวา่งราคาน า้มนัเชือ้เพลิงกบัราคาทองค าในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเตมิเตม็ให้กบัชอ่งวา่งทางวิชาการ
ดงักลา่ว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาน า้มนัเชือ้เพลิงกบัราคาทองค าในประเทศไทย โดย 
ต้องการทราบวา่ 
 1. ข้อมลูในอดีตของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงสามารถเพิ่มอ านาจการพยากรณ์ราคาทองค าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตหิรือไม่ 
 2. ข้อมลูในอดีตของราคาทองค าสามารถเพิ่มอ านาจการพยากรณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลิงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตหิรือไม ่(ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพจะกระท า 2 ทิศทาง) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการ เก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ  โดยใช้ ข้อมลูอนกุรมเวลาของราคาทองค าและราคา
น า้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมด  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ข้อมลูอนกุรมเวลาของราคาทองค าและราคาน า้มนั
รายเดือนตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2549 ถึง มีนาคม 2557 รวมทัง้สิน้ 95 เดือน  แหลง่ข้อมลู คือ ธนาคารแหง่
ประเทศไทย แบง่เป็น ราคาทองรูปพรรณ ราคาทองแทง่ ราคาแก๊สโซฮอล์ 95  และราคาน า้มนัดีเซล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพแบบ  Granger (Granger Causality) เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน
บริบทเชิงพยากรณ์ กลา่วคือเราสามารถสรุปได้วา่ A มีความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพแบบ  Granger กบั 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 าให้ทราบระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาน า้มนั เชือ้เพลิงกบัราคาทองค า เพ่ือน าไปใช้ในการ
พยากรณ์ราคาทองค าในอนาคต 

2. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ  เพ่ือการตดัสินใจลงทนุในทองค าทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ( Granger Causality 
tests) อยา่งไรก็ตาม ก่อนการการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ข้อมลูอนกุรมเวลา ท่ีจะน ามาทดสอบ 
ต้องมีความนิ่ง (Stationary) กลา่วอีกนยัหนึง่ แนวโน้มของข้อมลูท่ีเราต้องการศกึษา  จะต้องไมใ่ช่แนวโน้มเชิง
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 าหนดคา่ p ท่ีเหมาะสมท่ีสดุมาทดสอบคณุสมบตัคิวามนิ่ง  โดยเลือกคา่ 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 ผลบวกของผลตา่ง (ระหวา่งคา่จริงกบัคา่ท านายของ ΔY) ก าลงัสองในสมการ 
  ADF 

 
จากนัน้จงึทดสอบสมมตฐิาน 

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

 
การทดสอบจะกระท าโดยใช้ ADF t-test ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 และ 0.01  โดย ADF t-test จะ

แตกตา่งจาก t-test ตรงท่ีเราจะใช้ตารางการแจกแจงแบบ t ของ MacKinnon แทนตารางการแจกแจงแบบ t 
ทัว่ไป  ถ้าปฏิเสธสมมตฐิาน เราจะสรุปวา่อนกุรมเวลาท่ีสนใจศกึษา มีคณุสมบตัคิวามนิ่ง จากนัน้ให้น า 
อนกุรมเวลา tY  ไปทดสอบสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัอนกุรมเวลาอ่ืนๆ (ท่ีมีคณุสมบตัคิวามนิ่ง
เชน่กนั) แตถ้่ายอมรับสมมตฐิาน เราต้องแก้ไขโดยวิธีการปรับอนกุรมเวลา tY ให้อยูใ่นรูปผลตา่งล าดบัท่ี 1 
ดงันี ้

 1 ttt YYY  
 
รูปแบบผลตา่งล าดบัท่ี 1  จะชว่ยขจดัแนวโน้มเชิงสุม่ จากนัน้จงึน า อนกุรมเวลา tY  ไปทดสอบ
ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัอนกุรมเวลาอ่ืนๆ (ท่ีต้องปรับอยูใ่นรูปแบบผลตา่งล าดบัท่ี 1  เชน่เดียวกนั) 
 
ขัน้ท่ีสอง  การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ (Granger Causality tests) 
 
การทดสอบจะกระท าโดยใช้ F-test   ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
หลกัการของการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ 
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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) ทดสอบวา่การเปล่ียนแปลงของราคาน 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) ทดสอบวา่การเปล่ียนแปลงของราคาทองค า ( Gold i) เป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของ  
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 แสดงผลการคดัเลือก 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 เทา่กบั 4 มีคา่ AIC ต ่าสดุ 

เทา่กบั  2.5878 เม่ือน าสมการดงักลา่วไปทดสอบความนิ่งของข้อมลู สามารถค านวณคา่  ADF  t 

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

- สมการ ADF ท่ีเหมาะสมส าหรับราคาทองแทง่ (Gold2) มี TimeLag เทา่กบั 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 เทา่กบั 4 มีคา่ AIC ต ่าสดุ 

เทา่กบั 3.1599 เม่ือน าสมการดงักลา่วไปทดสอบความนิ่งของข้อมลู สามารถค านวณคา่ 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 า้มนัดีเซล ( Oil2) มี TimeLag เทา่กบั  5 มีคา่ AIC ต ่าสดุ 

เทา่กบั 2.7675 เม่ือน าสมการดงักลา่วไปทดสอบความนิ่งของข้อมลู สามารถค านวณคา่ 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 ระหวา่งราคาทองรูปพรรณ 

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

- สมการ Granger ท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพ ระหวา่งราคาทองรูปพรรณ 

(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) ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาแก๊สโซฮอล์  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     
 

สมการข้างต้นบง่บอกวา่ ถ้าเดือนปัจจบุนัราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีการเปล่ียนแปลง อีก 2 เดือนถดัมา
การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว  จะสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองรูปพรรณและผลกระทบดงักลา่วมีนยัส าคญัทางสถิติ
เทา่กบั 0.05 เน่ืองจาก p-value ของ  F-statistic เทา่กบั 0.070314 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแทง่ของสมการข้างต้นจงึไมมี่นยัส าคญัทางสถิตถ้ิา
พิจารณาจากคา่ Adjusted R-squaredเราสามารถสรุปได้วา่สมการข้างต้นสามารถอธิบายความแปรปรวน
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 สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาทองแทง่  (Gold2)     

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

 การเปล่ียนแปลงราคาทองแทง่ (Gold2) ไมใ่ชส่าเหตขุองการเปล่ียนแปลงราคาแก๊สโซฮอล์ 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 
สมการข้างต้นบง่บอกวา่ ถ้าเดือนปัจจบุนัราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีการเปล่ียนแปลง อีก 2 เดือนถดัมา

การเปล่ียนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาทองแทง่และผลกระทบดงักลา่วมีนยัส าคญัทางสถิตเิทา่กบั 
0.05 เน่ืองจาก p-value ของF-statistic เทา่กบั 0.068094 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05ความสามารถในการ 
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อธิบายความแปรปรวนของราคาทองแทง่ของสมการข้างต้นจงึไมมี่นยัส าคญัทางสถิตถ้ิาพิจารณาจากคา่ 
Adjusted R-squared  เราสามารถสรุปได้วา่สมการข้างต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแทง่
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 

อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัพบวา่ ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคา

ทองแทง่ แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียว กลา่วคือ  การเปล่ียนแปลงของราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ในเดือน
ปัจจบุนั จะสง่ผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ในอีก 2 เดือนถดัมา แต่
การเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ จะไมส่ง่ผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ  ใน
ราคาแก๊สโซฮอล์  95 อยา่งไรก็ตาม  ไมมี่ความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพระหวา่งราคาน า้มนัดีเซลกบัราคาทอง  
รูปพรรณและราคาทองแทง่ 

ถึงแม้วา่ ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 จะมีความสมัพนัธ์เชิงเหตภุาพกบัราคาทองรูปพรรณและราคาทองแทง่ 
แตค่วามสามารถของสมการ  Granger ท่ีประมาณได้ในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองรูปพรรณ
และราคาทองแทง่นัน้ ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ กลา่วคือ สมการ Granger สามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
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ราคาทองรูปพรรณได้เพียงร้อยละ 5.2019 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแทง่ได้เพียงร้อย
ละ 5.2869 เทา่นัน้  
 การศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรเพิ่มเตมิการศกึษาบทบาทของ อตัราแลกเปล่ียน ท่ีมีตอ่ราคาทองค าและ
ราคาน า้มนัเชือ้เพลิง เน่ืองจากทองค าและน า้มนัเชือ้เพลิงเป็นสินค้าท่ีมีการน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นจ านวน
มาก 
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