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บทคัดย่ อ
งานศึกษาวิ
จัย นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger ระหว่างราคา
น ้ามันเชื ้อเพลิงกับราคาทองคาในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ราคา น ้ามัน แก๊ สโซฮอล์ 95 มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุภาพกับราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง โดยเป็ นความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว กล่าวคือ ราคา
น ้ามัน แก๊ สโซฮอล์ 95 มีความสามารถในการทานายราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง แต่ในทางกลับกัน
เราไม่สามารถนาราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่งไปใช้ ทานายราคา น ้ามัน แก๊ สโซฮอล์ 95 ได้ อย่างไรก็
ตาม เราไม่พบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพในทิศทางใดๆ ระหว่างราคาน ้ามันดีเซลกับราคาทองรูปพรรณและ
ราคาทองแท่ง
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ เชิ งเหตุภาพ

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
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บทนา
ทองคาเป็ นโลหะที่มีคา่ ชนิดหนึง่ ที่ใช้ เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน และสามารถเปลี่ยนแทนเป็ น
เงินตราได้ โดยราคาทองคาจะไม่ด้อยค่าในระยะยาวและมีมลู ค่าสูงขึ ้นตามราคาสินค้ าอุปโภคบริโภค การ
ลงทุนซื ้อทองคาเป็ นการลงทุนที่ชว่ ยลดผลกระทบจากเงินเฟ้อได้ เป็ นอย่างดี นักลงทุนจึงสนใจออมเงินในรูป
ทองคาทังทางตรงคื
้
อ ซื ้อทองคาแท่งหรื อทองรูปพรรณเก็บไว้ และการลงทุนทางอ้ อมผ่านกองทุนรวมหรื อ
ตลาดอนุพนั ธ์
การทานายแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาได้ อย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจาก
การลงทุนได้ สมาคมค้ าทองคา (2552) และธนาคารกรุงเทพ (2553) ได้ สรุปปั จจัยหลักที่มีผลต่อราคาทองคา
ดังนี ้
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ ได้ แก่ ค่าเงินบาทต่อเงินต่อดอลลาร์ สหรัฐ
- ราคาทองคาต่างประเทศ
- การคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อ ซึง่ สามารถคาดคะเนแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อได้ จากแนวโน้ มราคา
พลังงานและราคาอาหารต่างๆ
- อัตราค่าพรี เมี่ยม ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการนาเข้ าและส่งออกทองคา
- ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศและระบบการเงิน
- อุปสงค์และ อุปทาน ของทองคาในประเทศ อุปสงค์ถกู กาหนดจากภาคเครื่ องประดับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ และภาคการลงทุน อุปทานถูกกาหนดโดยผลผลิตจาก
เหมืองทอง ความต้ องการขายของธนาคารกลางและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปริมาณ
ทองคาเก่าหมุนเวียนในระบบ และการซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ผลิต
ถ้ าเรานาปั จจัยหลักที่มีผลต่อราคาทองคาข้ างต้ นมาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เราสามารถ
ระบุได้ วา่ ราคาน ้ามันส่งผลกระทบต่อราคาทองคา ผ่านการคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากทองคาเป็ น
สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึ ้นของราคาน ้ามัน จะทาให้ นกั ลงทุน
คาดคะเนการเพิ่มขึ ้นของอัตราเงินเฟ้อ และหันมาลงทุนซื ้อทองคา ทาให้ ราคาทองคาเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน ้ามันกับราคาทองคาในประเทศไทยยังมีไม่มาก และผลการศึกษายัง
ไม่สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดข้ างต้ น กิตวิ จั น์ ตุลสงวน (2552) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อราคาทองคาในประเทศ
ไทย พบว่า ราคาน ้ามันดิบในตลาด NYMEX ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาทองคาในประเทศไทย
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ผล สมจิต (2553) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อราคาทองคาในประเทศไทย และสร้ างสมการพยากรณ์ราคา
ทองคาในประเทศไทย พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อราคาทองคาในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ คือ ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก สุชาดา สุพรรณชาติ (2551) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อราคาทองคา
แท่งในตลาดโลกและในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ราคาน ้ามันดิบ NYMEX ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตติ อ่ ราคาทองคาแท่งในตลาดโลก แต่ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองคาแท่งในประเทศไทย
เนื่องจากเรายังขาดแคลนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาน ้ามันกับราคา
ทองคาในประเทศไทย ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ( Granger Causality tests)
ระหว่างราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงกับราคาทองคาในประเทศไทย เพื่อที่จะเติมเต็มให้ กบั ช่องว่างทางวิชาการ
ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงกับราคาทองคาในประเทศไทย โดย
ต้ องการทราบว่า
1.
ข้ อมูลในอดีตของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงสามารถเพิ่มอานาจการพยากรณ์ราคาทองคาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตหิ รื อไม่
2.
ข้ อมูลในอดีตของราคาทองคาสามารถเพิ่มอานาจการพยากรณ์ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตหิ รื อไม่ (ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพจะกระทา 2 ทิศทาง)

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ โดยใช้ ข้ อมูลอนุกรมเวลาของราคาทองคาและราคา
น ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมด
้
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ข้ อมูลอนุกรมเวลาของราคาทองคาและราคาน ้ามัน
รายเดือนตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2549 ถึง มีนาคม 2557 รวมทังสิ
้ ้น 95 เดือน แหล่งข้ อมูล คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แบ่งเป็ น ราคาทองรูปพรรณ ราคาทองแท่ง ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 และราคาน ้ามันดีเซล

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger (Granger Causality) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
บริบทเชิงพยากรณ์ กล่าวคือเราสามารถสรุปได้ วา่ A มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพแบบ Granger กับ B ก็
ต่อเมื่อ ข้ อมูลในอดีตของ A มีอานาจในการทานายข้ อมูลในปั จจุบนั ของ B และ (หรื อ) ข้ อมูลในอดีตของ B มี
อานาจในการทานายข้ อมูลในปั จจุบนั ของ A (Stock and Watson, 2006)
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ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ ทราบระดับความสัมพันธ์ระหว่างราคาน ้ามัน เชื ้อเพลิง กับราคาทองคา เพื่อนาไปใช้ ในการ
พยากรณ์ราคาทองคาในอนาคต
2. ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับปั จจัยอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจลงทุนในทองคาทังทางตรง
้
และทางอ้ อม

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ( Granger Causality
tests) อย่างไรก็ตาม ก่อนการการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ข้ อมูลอนุกรมเวลา ที่จะนามาทดสอบ
ต้ องมีความนิ่ง (Stationary) กล่าวอีกนัยหนึง่ แนวโน้ มของข้ อมูลที่เราต้ องการศึกษา จะต้ องไม่ใช่แนวโน้ มเชิง
สุม่ (a stochastic trend)
ขัน้ แรก ทดสอบคุณสมบัตคิ วามนิ่ง (The Augmented Dickey-Fuller Test)
สมมติให้ Yt คือ อนุกรมเวลาที่เราสนใจศึกษา การทดสอบคุณสมบัตคิ วามนิ่งกระทาโดยประมาณค่าสมการ
ADF ข้ างล่าง
Yt   0  Yt 1   1Yt 1   2 Yt 2  ...   p Yt  p  ut

โดย
Yt  Yt  Yt 1

t
หมายถึง เดือนปั จจุบนั
t- 1 หมายถึง ย้ อนหลังไป 1 เดือน
t- 2 หมายถึง ย้ อนหลังไป 2 เดือน
t- p หมายถึง ย้ อนหลังไป p เดือน เราเรี ยก p ว่า จานวน Lag
สาหรับ 0, , 1, 2, … ,p คือ พารามิเตอร์ ในสมการ และ u คือ พจน์คลาดเคลื่อนเชิงสุม่
การกาหนดค่า p ที่เหมาะสมที่สดุ มาทดสอบคุณสมบัตคิ วามนิ่ง โดยเลือกค่า p ที่มี Akaike information
criterion (AIC) ต่าสุด
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สูตรการคานวณ AIC
2
 SSR 
AIC  ln 
   p  1
T
 T 

โดย

ln
T
SSR

หมายถึง ค่า Log ฐานธรรมชาติ
หมายถึง จานวนค่าสังเกตุ
หมายถึง ผลบวกของผลต่าง (ระหว่างค่าจริงกับค่าทานายของ
ADF

ΔY) กาลังสองในสมการ

จากนันจึ
้ งทดสอบสมมติฐาน
Ho :   0 ( Yt has a stochastic trend)
Ha :   0 ( Yt is stationary)
การทดสอบจะกระทาโดยใช้ ADF t-test ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 0.01 โดย ADF t-test จะ
แตกต่างจาก t-test ตรงที่เราจะใช้ ตารางการแจกแจงแบบ t ของ MacKinnon แทนตารางการแจกแจงแบบ t
ทัว่ ไป ถ้ าปฏิเสธสมมติฐาน เราจะสรุปว่าอนุกรมเวลาที่สนใจศึกษา มีคณ
ุ สมบัตคิ วามนิ่ง จากนันให้
้ นา
อนุกรมเวลา Yt ไปทดสอบสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับอนุกรมเวลาอื่นๆ (ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ วามนิ่ง
เช่นกัน) แต่ถ้ายอมรับสมมติฐาน เราต้ องแก้ ไขโดยวิธีการปรับอนุกรมเวลา Yt ให้ อยูใ่ นรูปผลต่างลาดับที่ 1
ดังนี ้
Yt  Yt  Yt 1

Yt ไปทดสอบ
รูปแบบผลต่างลาดับที่ 1 จะช่วยขจัดแนวโน้ มเชิงสุม่ จากนันจึ
้ งนา อนุกรมเวลา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับอนุกรมเวลาอื่นๆ (ที่ต้องปรับอยูใ่ นรูปแบบผลต่างลาดับที่ 1 เช่นเดียวกัน)

ขัน้ ที่สอง การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ (Granger Causality tests)
การทดสอบจะกระทาโดยใช้ F-test ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
หลักการของการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ
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ทดสอบอานาจการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เราสนใจ โดยใช้ (ก) ข้ อมูลในอดีตของตัว
มันเอง และ(ข) ข้ อมูลในอดีตของตัวแปรอื่นที่เราคาดว่าเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรที่เราต้ องการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ได้ แก่
Gold i หมายถึง ร้ อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองคา โดย i=1, 2 กาหนดให้ Gold1 หมายถึง ร้ อย
ละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองรูปพรรณ และGold2 หมายถึง ร้ อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาทองแท่ง
Oil i หมายถึง ร้ อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง โดย i=1, 2 กาหนดให้ Oil1 หมายถึง ร้ อยละ
การเพิ่ม (ลด) ของราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 และ Oil2 หมายถึง ร้ อยละการเพิ่ม (ลด) ของราคาน ้ามันดีเซล
(1) ทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง (Oil i) เป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของราคาทองคา (Gold i) หรื อไม่
วิธีการทดสอบให้ ประมาณค่าสมการ 2 สมการ ดังนี ้
สมการที่ (1)
Goldit   0  1Goldit 1   2Goldit 2  ...   pGoldit  p  1Oilit 1   2Oilit 2  ...   pOilit  p  ut

โดย

i = 1, 2

สมการที่ (2) ภายใต้
Null hypothesis: Gold i is not Granger Caused by Oil i

Goldit   0  1Goldit 1   2Goldit 2  ...  ut

ประมาณสมการที่ (1) และ (2) แล้ วคานวณ
F

( SSR2  SSR1 ) / p
SSR1 / n  k

โดย SSR1 คือ ผลบวกของผลต่างกาลังสองในสมการที่ (1)
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SSR2 คือ ผลบวกของผลต่างกาลังสองในสมการที่ (2)
n
คือ จานวนค่าสังเกต
k
คือ จานวนพารามิเตอร์ ในสมการที่ (1)
ถ้ า P-value ของ F มีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ให้ ปฏิเสธ Null hypothesis แล้ วสรุปว่า
การเปลี่ยนแปลงของ Oil i เป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Gold i
(2) ทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา ( Gold i) เป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง (Oil i) หรื อไม่
วิธีการทดสอบให้ ประมาณค่าสมการ 2 สมการ ดังนี ้
สมการที่ (3)
Oilit   0  1Goldit 1   2Goldit 2  ...   pGoldit  p  1Oilit 1   2Oilit 2  ...   pOilit  p  ut

โดย i = 1,2
สมการที่ (4) ภายใต้
Null hypothesis: Oil i is not Granger Caused by Gold i
Oilit   0  1Goldit 1   2Goldit 2  ...  ut

ประมาณสมการที่ (3) และ (4) แล้ วคานวณ
F

( SSR4  SSR3 ) / p
SSR4 / n  k

โดย SSR3 คือ ผลบวกของผลต่างกาลังสองในสมการที่ (3)
SSR4 คือ ผลบวกของผลต่างกาลังสองในสมการที่ (4)
n คือ จานวนค่าสังเกต
k คือ จานวนพารามิเตอร์ ในสมการที่ (3)
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ถ้ า P-value ของ F มีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ให้ ปฏิเสธ Null hypothesis แล้ วสรุปว่า
การเปลี่ยนแปลงของ Gold i เป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Oil i

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูล 2
ตารางที่ 1-4 แสดงผลการคัดเลือก Time Lag สาหรับสมการ ADFเพื่อนาสมการที่เหมาะสมไป
ทดสอบความนิ่งของข้ อมูล
เกณฑ์การทดสอบ MacKinnon critical values 1%
5%

-4.0636
-3.4602

ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี ้
- สมการ ADF ที่เหมาะสมสาหรับราคาทองรูปพรรณ ( Gold1) มี TimeLag เท่ากับ 4 มีคา่ AIC ต่าสุด
เท่ากับ 2.5878 เมื่อนาสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้ อมูล สามารถคานวณค่า ADF t
statistic ได้ เท่ากับ -4.6090 ปฏิเสธ Ho : Yt has a stochastic trend ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
- สมการ ADF ที่เหมาะสมสาหรับราคาทองแท่ง (Gold2) มี TimeLag เท่ากับ 4 มีคา่ AICต่าสุด เท่ากับ
2.5819 เมื่อนาสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้ อมูล สามารถคานวณค่า ADF t statistic ได้
เท่ากับ -4.6378 ปฏิเสธ Ho : Yt has a stochastic trend ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
- สมการ ADF ที่เหมาะสมสาหรับราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 ( Oil1) มี TimeLag เท่ากับ 4 มีคา่ AIC ต่าสุด
เท่ากับ 3.1599 เมื่อนาสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้ อมูล สามารถคานวณค่า ADF t
statistic ได้ เท่ากับ -5.323 ปฏิเสธ Ho : Yt has a stochastic trend ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

2

ดูได้ จาก ADF t statistics ในตารางที่ 1-4 * *หมายถึง ข้ อมูลมีความนิ่งที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ *** หมายถึง ข้ อมูลมี
ความนิ่งที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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- สมการ ADF ที่เหมาะสมสาหรับราคาน ้ามันดีเซล ( Oil2) มี TimeLag เท่ากับ 5 มีคา่ AIC ต่าสุด
เท่ากับ 2.7675 เมื่อนาสมการดังกล่าวไปทดสอบความนิ่งของข้ อมูล สามารถคานวณค่า ADF t
statistic ได้ เท่ากับ -5.3240 ปฏิเสธ

Ho : Yt has a stochastic trend ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

ตารางที่ 1 ADF test สาหรับ Gold1
จานวน 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***

ตารางที่ 2 ADF test สาหรับ Gold2
จานวน Lag (p)
5
4
3
2
1

SSR
1115.313
1130.666
1160.915
1216.142
1233.094

AIC
2.589329
2.581949
2.587297
2.612720
2.605510

ADF t statistics
-3.7886**
-4.6378***
-5.1357***
-4.8911***
-6.1596***

AIC
3.164714
3.159945
3.231802
3.256324
3.236983

ADF t statistics
-5.1402***
-5.323***
-4.4211***
-5.1247***
-5.9220***

ตารางที่ 3 ADF test สาหรับ Oil1
จานวน Lag (p)
5
4
3
2
1

SSR
1982.82
2015.37
2211.593
2314.718
2318.684
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ตารางที่ 4 ADF test สาหรับ Oil2
จานวน Lag (p)
5
4
3
2
1

SSR
1332.82
1377.144
1423.916
1524.359
1627.621

AIC
2.767491
2.779153
2.791500
2.838610
2.883103

ADF t statistics
-5.3240***
-5.4117***
-5.4312***
-4.9428***
-4.2850***

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงเหตุภาพ (Granger Causality tests)
ตารางที่ 5 แสดงผลการคัดเลือก TimeLag สาหรับสมการ Granger เพื่อนาสมการที่เหมาะสมไป
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ
- สมการ Granger ที่เหมาะสมสาหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ระหว่างราคาทองรูปพรรณ
(Gold1) กับราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 (Oil1)มี TimeLag เท่ากับ2 มีคา่ AIC ต่าสุด เท่ากับ 2.5698
- สมการ Granger ที่เหมาะสมสาหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ระหว่างราคาทองรูปพรรณ
(Gold1) กับราคาน ้ามันดีเซล (Oil2) มี TimeLag เท่ากับ4 มีคา่ AIC ต่าสุด เท่ากับ 2.5766
- สมการGrangerที่เหมาะสมสาหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ระหว่างราคาทองแท่ง ( Gold2)
กับราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 (Oil1)มี TimeLag เท่ากับ2 มีคา่ AIC ต่าสุด เท่ากับ 2.5628
- สมการGrangerที่เหมาะสมสาหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ ระหว่างราคาทองแท่ง ( Gold2)
กับราคาน ้ามันดีเซล (Oil2)มี TimeLag เท่ากับ4มีคา่ AIC ต่าสุดเท่ากับ 2.57
ตารางที่ 5 ค่า Akaike information criterion (AIC) สาหรับการคัดเลือก Time Lag ที่เหมาะสม
TimeLag (p)
5
4
3
2
1

Gold1, Oil1
2.575246
2.570299
2.581585
2.569766
2.643414

Akaike information criterion (AIC)
Gold1, Oil2
Gold2, Oil1
2.585859
2.569598
2.576606
2.563344
2.604264
2.574763
2.589518
2.562812
2.643432
2.637878
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การทดสอบความสัมพันธ์ เชิงเหตุภาพ จะกระทาโดยใช้ F-test ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยจะทดสอบ 2
สมมติฐาน
Null hypothesis แรก: Goldi is not Granger Caused by Oil i
Null hypothesis ที่สอง: Oili is not Granger Caused by Gold i
(1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาทองรูปพรรณ (Gold1) กับราคาแก๊ สโซฮอล์
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

การเปลี่ยนแปลง ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 (Oil1) เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก p-value ของ
F-statistic เท่ากับ 0.0458 น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปลี่ยนแปลงราคาทองรูปพรรณ (Gold1) ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาแก๊ สโซฮอล์ 95
(Oil1)เนื่องจาก p-value ของ F-statistic เท่ากับ 0.2552 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
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สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 กับราคาทองรูปพรรณ
Gold1t  0.5625  0.1357Gold1t 1  0.0588Gold1t 2  0.0950667Oil1t 1  0.1924Oil1t 2

(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

สมการข้ างต้ นบ่งบอกว่า ถ้ าเดือนปั จจุบนั ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 มีการเปลี่ยนแปลง อีก 2 เดือนถัดมา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อราคาทองรูปพรรณและผลกระทบดังกล่าวมีนยั สาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.05 เนื่องจาก p-value ของ F-statistic เท่ากับ 0.070314 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งของสมการข้ างต้ นจึงไม่มีนยั สาคัญทางสถิตถิ ้ า
พิจารณาจากค่า Adjusted R-squaredเราสามารถสรุปได้ วา่ สมการข้ างต้ นสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของราคารูปพรรณได้ เพียงร้ อยละ 5.2019 เท่านัน้
(2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาทองรูปพรรณ (Gold1) กับราคาน ้ามันดีเซล (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

การเปลี่ยนแปลง Oil2 ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง Gold1เนื่องจาก p-value ของ F-statistic
เท่ากับ 0.2940 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปลี่ยนแปลง Gold1 ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง Oil2 เนื่องจาก p-value ของ F-statistic
เท่ากับ0.0903 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
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(3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาทองแท่ง (Gold2) กับราคาแก๊ สโซฮอล์ 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

การเปลี่ยนแปลงราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 (Oil1) เป็ น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาทองแท่ง (Gold2)
เนื่องจาก p-value ของ F-statistic เท่ากับ 0.0431 น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปลี่ยนแปลงราคาทองแท่ง (Gold2) ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 (Oil1)
เนื่องจาก p-value ของ F-statistic เท่ากับ0.2558 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 กับราคาทองแท่ง
Gold 2t  0.5634  0.1339Gold 2t 1  0.0592Gold 2t 2  0.0966Oil1t 1  0.1937Oil1t 2

(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
สมการข้ างต้ นบ่งบอกว่า ถ้ าเดือนปั จจุบนั ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 มีการเปลี่ยนแปลง อีก 2 เดือนถัดมา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาทองแท่งและผลกระทบดังกล่าวมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ
0.05 เนื่องจาก p-value ของF-statistic เท่ากับ 0.068094 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05ความสามารถในการ
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อธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งของสมการข้ างต้ นจึงไม่มีนยั สาคัญทางสถิตถิ ้ าพิจารณาจากค่า
Adjusted R-squared เราสามารถสรุปได้ วา่ สมการข้ างต้ นสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่ง
ได้ เพียงร้ อยละ 5.2869 เท่านัน้
(4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาทองแท่ง (Gold2) กับราคาน ้ามันดีเซล (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

การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซล(Oil2) ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาทองแท่ง (

Gold2)

เนื่องจาก p-value ของF-statistic เท่ากับ 0.2852 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปลี่ยนแปลงราคาทองแท่ง(Gold2) ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดีเซล (

Oil2)

เนื่องจาก p-value ของF-statistic เท่ากับ0.0886 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับราคาทองรูปพรรณและราคา
ทองแท่ง แต่เป็ นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 ในเดือน
ปั จจุบนั จะส่งผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่งในอีก 2 เดือนถัดมา แต่
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง จะไม่สง่ ผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน ้ามันดีเซลกับราคาทอง
รูปพรรณและราคาทองแท่ง
ถึงแม้ วา่ ราคาแก๊ สโซฮอล์ 95 จะมีความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพกับราคาทองรูปพรรณและราคาทองแท่ง
แต่ความสามารถของสมการ Granger ที่ประมาณได้ ในการอธิบายความแปรปรวนของราคาทองรูปพรรณ
และราคาทองแท่งนัน้ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ สมการ Granger สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
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ราคาทองรูปพรรณได้ เพียงร้ อยละ 5.2019 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาทองแท่งได้ เพียงร้ อย
ละ 5.2869 เท่านัน้
การศึกษาครัง้ ต่อไป ควรเพิ่มเติมการศึกษาบทบาทของ อัตราแลกเปลี่ยน ที่มีตอ่ ราคาทองคาและ
ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง เนื่องจากทองคาและน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสินค้ าที่มีการนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นจานวน
มาก
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