
บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
 
  แนวคิดและนิยามการลงทุน เกร็ดความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออมและการลงทุน, เวปไซด
ThaiMutualFund ไดใหนิยามของการลงทุนไวดังนี้ การลงทุนคือการนําเงินที่เก็บสะสมไปสราง
ผลตอบแทนที่สูงกวาการออม โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงจะมีความ
เสี่ยงที่สูงขึ้น    
 ทฤษฎีของโทบิน ความตองการถือสินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือ Liquidity Preference 
Theory โดยสาระสําคัญไดกลาวถึง ระดับความเสี่ยงและระดับผลตอบแทนมีผลตอการเลือกถือ
สินทรัพย โดยทฤษฎีดังกลาว กลาววาคนจะเลือกถือเงินสดและพันธบัตรพรอมๆกันมากกวาทีจ่ะถอื
เงินสดเพียงอยางเดียว เนื่องจากตองการกระจายความเสี่ยง หรือตองการไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 
จากสาระสําคัญดังกลาวทําใหเราทราบวา คนที่มีเงินออมจะแบงเงินออมที่มีอยูเพื่อนําไปใชในการ
ออมรูปแบบอื่นๆเชนทองคําก็ได ถาหากการออมในรูปแบบดังกลาวมีความเสี่ยงต่ํากวาหรือไดรับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการลงทุน ทฤษฎี APT (Arbitrage Pricing Theory) ป1976 Stephen 
Ross และ Richard Roll ไดเสนอแนวคิดในการลด Systematic Risk ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาวไม
สามารถลดไดโดยทฤษฎี CAPM โดยความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค ไดแก 
อัตราแลกเปลี่ยน, อัตราเงินเฟอ, อัตราดอกเบี้ย, การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย Ross และ Roll เชื่อ
วาบริษัทแตละบริษัทจะไดรับผลกระทบ จากปจจัย มหภาคดังกลาวไมเทากัน จึงไดสราง
แบบจําลองที่แสดงความสัมพันธของปจจัยมหภาคของแตละประเภทธุรกิจ และนําแบบจําลอง
ดังกลาวไปใชตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยที่มี Systematic Risk  
  ทฤษฎีการวิเคราะหมูลคาพื้นฐาน การวิเคราะหราคาโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะห
ถึงปจจัยตางๆกับความตองการซื้อและความตองการขายเพื่อนําไปสูการคาดการณราคาในอนาคต 
ในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอความตองการซื้อและขาย นอกจากนี้ยัง
ตองดูผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน เชนการลงทุนในหุนหรืออัตราดอกเบี้ย ผู
วิเคราะหจึงจําเปนตองพิจารณาดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน 
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และขอมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันและที่คาดไวในอนาคต 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอื่น  ๆ  ของรัฐบาล  ฯลฯ 
สําหรับเหตุผลทางทฤษฎีที่ใชสนับสนุนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้น มีรากฐานแนวความคิดที่วา 
มูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย (Market Value) ควรจะอยูใกลเคียง
กัน ในทางปฏิบัติ นักวิเคราะหทางปจจัยพื้นฐานจะวิเคราะหราคา เพื่อหามูลคาที่แทจริง โดยคิดใน
รูปแบบของมูลคาปจจุบัน (Present Value) ซ่ึงเปนการประเมินมูลคาของหลักทรัพยที่จะลงทุน ซ่ึง
คาดวาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคต ทั้งในรูปกําไรจากการขาย (Capital Gain) และผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปการใหยืม หลังจากนั้น จึงนํามาเปรียบเทียบกับราคาในตลาด หากมูลคาที่
แทจริงสูงกวาราคาตลาดของหลักทรัพยก็จะตัดสินใจซื้อ ในทํานองกลับกัน หากมูลคาที่แทจริงต่ํา
กวาราคาตลาดก็ตัดสินใจขาย 
 ทฤษฎีจิตวิทยามวลชน แนวความคิดในเรื่องจิตวิทยามวลชนมาจากแนวคิดที่วา การ
วิเคราะหถึงพฤติกรรมอารมณของมวลชนในอนาคตและการพิจารณาถึงระดับของความมองโลกใน
แงดีของมวลชน จะสามารถทําใหเราเลือกโอกาสในการลงทุนได  แนวคิดนี้เชื่อวาการตัดสินใจ
ลงทุนในทองคําของนักลงทุนไมไดมาจากหลักเหตุและผลการซื้อขายหลักทรัพย แตเกิดขึ้นจากการ
มองโลกในแงดีและแงรายของนักลงทุน ถานักลงทุนมองโลกในแงดีเกินไปจนควบคุมไมได  ก็จะ
นําไปสูความบาคลั่ง  และทําใหนักลงทุนใชอารมณในการลงทุนมากกวาใชเหตุผล  จากแนวคิดนี้
นักลงทุนอาจประสบความสําเร็จได จากการวิเคราะหโดยประเมินวาภาวการณใดที่มวลชนมีความ
ออนไหวและการมองโลกในแงดีมากที่สุด นักลงทุนจะเขาไปลงทุนซื้อทองคําเอาไวกอน เมื่อฝูงชน
แยงกันซื้อทองคําจากการมองโลกในแงนี้จะทําใหราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นและสรางมารถสรางผล
กําไรได 
 การใชอารมณในการลงทุนสามารถแบงไดเปน 5 แบบ (นิเวศน เหมวชิรวากร, 2548) คือ 1.
อารมณสงสัย เปนอารมณที่เกิดจากการลงทุนในครั้งแรก นักลงทุนจะรูสึกสงสัยและไมไววางใจวา
ราคาทองคําจะสูงขึ้นดวยสาเหตุใด และไมมีความมั่นใจวาราคาทองคําจะสูงขึ้นไปไดตอเนื่อง 2.
อารมณระมัดระวัง เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มจับตราคาทองคําอยางหางๆ ในขณะที่ราคาทองคํา
เดินหนาขึ้นไปเรื่อยๆ พรอมกับการปรับตัวเปนระยะๆ แตนักลงทุนยังระมัดระวัง ไมผลีผลามแตก็
เร่ิมสนใจศึกษาจากหนังสือพิมพและสื่ออ่ืนๆ มากขึ้นเรื่อยๆ แตก็ยังไมกลาตัดสินใจลงทุน อารมณ
ขั้นที่ 3 และ 4 ก็คือ ความมั่นใจ และ ความกระตือรือรน ส่ิงนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาทองคําวิ่งขึ้นไปอยาง
รวดเร็วอีกครั้ง ในชวงเวลานี้ นักวิเคราะหตางก็เร่ิมมองราคาทองคําในทิศทางที่เปนบวก อารมณที ่5 
คือความโลภ นักลงทุนจะมั่นใจอยางมากวาราคาทองคําจะสูงขึ้น นักลงทุนจะรีบเขาไปลงทุนซื้อ
ทองคําเนื่องจากกลัววาจะเสียโอกาสที่จะไดกําไร   
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 ทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหหุนดานเทคนิค แนวคิดในการวิเคราะหหุนทางดานเทคนิคจะ
ไมสนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับดีมานดหรือซับพลายของทองคําเลย เนื่องจากมีความเชื่อที่วาการ
เคลื่อนไหวของทองคําและปริมาณการซื้อขายในระยะที่ผานมา ไดสะทอนปจจัยทุกอยางไวแลว 
กลับกันกลับมีความคิดวา ขอมูลพื้นฐานอาจทําใหการตัดสินใจเกิดการผิดพลาดได  
(เจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม, 2535) 
 
2.2 แนวคิดและวิธีการทางเศรษฐมิติ 
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย มีปจจัยที่นํามาใชเปนแนวคิด
ในการพิจารณา 4 ปจจัยดังนี้คือ ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับ
สหรัฐฯ และราคาน้ํามันดิบในตลาดNYMEX โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน เร่ิม
ตั้งแตเดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน มิถุนายน 2551 รวมขอมูลที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น312ขอมูล โดย
ใชวิธี Cointegration และ Error Correction ในการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว
และหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั้น ซ่ึงกอนที่จะทําการทดสอบ Cointegration นั้น จะตองทาํการ
ทดสอบ Unit root เพื่อดูความมีเสถียรภาพของขอมูลกอน  
 

2.2.1 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของขอมูลอนุกรมเวลา และการทดสอบ
Unit Root 

 การทดสอบ Unit Root เปนการทดสอบขอมูลอนุกรมเวลาวามีลักษณะขอมูลเปนแบบ “นิ่ง 
(Stationary)” [integrated of order 0 = I(0)] หรือ “ไมนิ่ง (Non-stationary)” [integrated of order d = 
I(d), d > 0] โดย Dickey-Fuller ซ่ึงเปนขั้นตอนแรกในการศึกษาภายใตวิธี Cointegration and Error 
Correction Mechanism (ECM) 
 
สมมติฐานความสัมพันธเปนดังนี้ 
 
 Xt = ρXt-1 + et        
 

โดยที่ Xt, Xt-1 คือ ขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ t-1 
 et คือ ความคลาดเคลื่อนเชิงสุม (random error) 
 ρ  คือ สัมประสิทธิ์อัตสหสัมพันธ (Autocorrelation coefficience) 
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จาก Xt   =  ρXt-1 + et  
 Xt – Xt-1   =   ρXt-1 - Xt-1 + et  

 ∆ Xt   =   (ρ  - 1)Xt-1 + et 

 ∆ Xt    =  θXt-1 + et 
 
โดยให  θ = (ρ  - 1) 
หรือ       ρ = 1 + θ ; -1< θ < 0 
               θ คือคาพารามิเตอร 

สมมติฐานการทดสอบของ Dickey-Fuller คือ 
0:H0 =θ  มียูนิทรูท 

0:H1 <θ  ไมมียูนิทรูท 

                ถายอมรับ 0:H0 =θ  จะไดวา ρ = 1 หมายความวา X1 มียูนิทรูท หรือ X1 มีลักษณะไม

นิ่งเนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t  สวนสัมพันธกับขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t-1 แตถา
ยอมรับ 1:H1 <θ  จะไดวา ρ < 1 หมายความวา X1 ไมมียูนิทรูท หรือ X1 มีลักษณะนิ่ง 

เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีสวนสัมพันธกับขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t-1 
คาคงที่และแนวโนมดังนั้นแลว Dickey-Fuller จะพิจารณาการถดถอย 3 รูปแบบที่แตกตางกันใน
การทดสอบวามียูนิทรูทหรือไมซ่ึง 3 สมการดังกลาวไดแก 

 

 ∆ Xt  =  θXt-1 + et       

 ∆ Xt  =   α + θXt-1 + et      

 ∆ Xt  =  α + βΤ +θXt-1 + et      
 

การตั้งสมมติฐานของการทดสอบของ Dickey-Fuller เปนเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว
ขางตน สวนการทดสอบโดยใชการทดสอบออกเมนตเทดดิกกี้-ฟลูเลอร (Augmented Dickey-Fuller 
test : ADF test) โดยเพิ่มขบวนการถดถอยในตัวเอง (Autoregressive Processes) เขาไปในสมการซึ่ง
เปนการแกปญหากรณีท่ีใชการทดสอบของ Dickey-Fuller แลวคาเดอรบิน-วัตสันต่ํา การเพิ่ม
ขบวนการถดถอยในตัวเองเขาไปนั้น ผลการทดสอบออกเมนตเทดดิกกี้-ฟลูเลอร จะทําใหไดคา

เดอรบิน-วัตสันเขาใกล 2 ทําใหไดสมการใหมจากการเพิ่ม lagged change [∑
=

p

i 1
λi ∆Xt-1 ] เขาไปใน
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สมการทดสอบ Unit Root ทางดานขวามือซ่ึงพจนท่ีใสเขาไปนั้นจํานวน lagged term (p) จะขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของขอมูลหรือสามารถใสจํานวน lag ไป กระทั่งไมเกิดปญหา autocorrelation 
ดังนี้ 

 

     tXΔ  = θXt-1 + ∑
=

p

i 1
φi∆ Xt-1 + et  แนวเดินเชิงสุม 

     tXΔ  = α+ θXt-1 + ∑
=

p

i 1
φi∆ Xt-1 + et  แนวเดินเชิงสุมและจุดตัดแกน 

     tXΔ  = α+ βΤ + θXt-1 + ∑
=

p

i 1
φi∆ Xt-1 + et แนว เดิ น เ ชิ ง สุ ม  จุ ด ตั ด แกนและ

แนวโนม 
             

โดยท่ี Xt คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t 
  Xt-1               คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1 
      φθβα ,,,        คือ คาพารามิเตอร 

 Τ คือ คาแนวโนม 
 et คือ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุม 

  
 2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกันไปดวยกัน (Cointegration) 

 ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาวิเคราะหหาสมการถดถอย แมวาขอมูลจะมีลักษณะไมนิ่ง แตถา
ตัวแปรที่นํามาพิจารณามีลักษณะเปน Cointegration ผลการวิเคราะหสมการถดถอยที่ไดจะไมเกิด
ปญหาสมการถดถอยไมแทจริง (Spurious Regression) ในยุคแรกแนวความคิดถูกพัฒนาโดย
นักเศรษฐมิติ 2 ทาน คือ Engle และ Granger  ซ่ึงทานไดใหขอสรุปทางทฤษฎีวา “ขอมูลอนุกรม
เวลาตั้งแต 2 ชุด อาจมีความสัมพันธในเชิงเคลื่อนไหวไปพรอมๆ กัน ในสภาพที่แนนอน 
ความสัมพันธดังกลาวเรียกวา Cointegration ความสัมพันธเชนนี้เกิดข้ึนไดแมวาขอมูลจะมีลักษณะ
ไมนิ่งก็ตาม” ดังนั้นการถดถอยการรวมกันไปดวยกัน (Cointegration Regression) คือ เทคนิคการ
ประมาณคาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาวระหวางขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไมนิ่ง โดยการ
เบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพระยะยาวตองมีลักษณะนิ่ง  (Engle and Granger,  1987) 

สรุปแลว Cointegration เปนคุณสมบัติของขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไมนิ่งที่สามารถ
นํามาวิเคราะหแลวไมเกิดปญหา Spurious Regression 
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วิธีการตรวจสอบตัวแปรวามีลักษณะ Cointegration หรือไมนั้น โดยวิธี Engle-Granger 
(EG) หรือ Augmented Engle-Granger (AEG) Test เปนการใชสวนที่เหลือจากสมการถดถอยที่
ไดมาทําการทดสอบวามี Cointegration หรือไม โดยการทดสอบยูนิทรูท 

 

กําหนดให Yt = α + βXt + εt 
 

นํา εt มาหาสมการถดถอยใหมไดดังนี้ 
 

           ∆ ε̂ t = γ ε̂ t-1 + νt    
  

 โดยท่ี ε̂ t , ε̂ t-1 คือ สวนที่เหลือ ณ เวลา t และ t-1 ท่ีนํามาหาสมการถดถอยใหม 
     γ   คือ คาพารามิเตอร 

     νt  คือ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุม 
 

ต้ังสมมติฐาน H0 : γ  = 0 สมการถดถอยที่ไดไมมีการรวมกันไปดวยกัน 
 H1 : γ  � 0 สมการถดถอยที่ไดมีการรวมกันไปดวยกัน 
 

 โดยใชสถิติ “t” ซ่ึงมีสูตรดังตอไปนี้ 
 

            
γ
γ

= ˆE.S

ˆ
t   

     
การตัดสินใจยอมรับสมมติฐาน H0 เมื่อคาสถิติ t-statistic ของสัมประสิทธ์ิในรูปสัมบูรณ มี

คานอยกวาคาวิกฤติ Mackinnon Critical Value หมายความวาสมการถดถอยที่ไดไมมีการรวมกนัไป
ดวยกันนั่นเอง 

แตถายอมรับ H1 เมื่อคาสถิติ t-statistic ของสัมประสิทธ์ิในรูปสัมบูรณ มีคามากกวาคา
วิกฤติ Mackinnon Critical Value หมายความวาสมการถดถอยที่ไดมีการรวมกันไปดวยกัน 
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 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น ตามแบบจําลองเอเรอรคอเรคช่ัน 
Error Correction Mechanism (ECM) 

เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (long term equilibrium 
relationship) แตในระยะสั้นอาจจะมีการออกนอกดุลยภาพ (disequilibrium) ได เพราะฉะนั้นเรา
สามารถจะใหพจนคาความคลาดเคลื่อน (error term) ในสมการที่รวมกันไปดวยกัน (cointegrated) 
เปนคาความคลาดเคลื่อนดุลยภาพ (equilibrium error) และเราสามารถที่จะนําเอาพจนคาความ
คลาดเคลื่อน (error term) นี้ ไปผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวได ลักษณะสําคัญของตัวแปร
รวมกันไปดวย (cointegrated variables) ก็คือคาวิถีเวลา (time path) ของตัวแปรเหลานี้จะไดรับ
อิทธิพลจากการเบี่ยงเบน (deviations) จากดุลยภาพระยะยาว (long-run equilibrium) และถาระบบ
จะกลับไปสูดุลยภาพระยะยาว (long-run equilibrium) ใน error correction model (ใชช่ือยอ
เชนเดียวกันวา ECM) ซ่ึงขึ้นอยูกับความหมายในตอนนั้นวาจะเนนตรง mechanism หรือ model แต
ก็จะมีแนวคิดที่ใกลเคียงกันมาก ตําราบางเลมเรียก error correction model (ECM) บางเลมเรียก 
error correction mechanism (ECM) พลวัตพจน ระยะส้ัน (short-term dynamics) ของตัวแปรใน
ระบบจะไดรับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบน (deviation) จากดุลยภาพ ตัวอยางแบบจําลอง ECM เปน
ดังนี้ 

 ∆Yt = α0 + γ0∆Xt + (γ0 + γ1) Xt-1 – (1-α1) Yt-1 + εt 
 

โดยกําหนดให β̂ 0 = α0 /(1-α1) และ β̂ 1 = (γ0 + γ1) /(1-α1) ดังนั้นจึงจัดสมการขางตนใหมได
ดังนี้ 
 

  ∆Yt = γ0∆Xt  – (1-α1)[ Yt-1 - β̂ 0  - β̂ 1 Xt-1 ]+ εt 
 
 จากสมการขางตนสามารถขยายเพิ่มใหครอบคลุมกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว และ
มีความลา(Lag) มากกวา 1 ชวงเวลา ไดสมการใหมดังนี้ 
 

 ∆Yt = α + ∑
=

p

i 1
 [βi∆γt-1 + γi∆X1t-i + φi∆X2t-i ....]-λECt-1 + εt 

 

 เมื่อ      ECt-1 = [γt-1 - β̂ 0  - β̂ 1 Xt-1] = ût-1 
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 ข้ันตอนในการสรางแบบจําลอง ECM มี 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนแรก ประมาณคาสมการ Cointegration ดวยวิธี OLS แลวคํานวณหา ût-1 โดยที่
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะตองมีการทดสอบความเปน Stationary และควรมีระดับ order 
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ในกรณีท่ีพิจารณาตัวแปรมากกวา 2 ตัว สมการที่แสดงความสัมพันธ
ระยะยาวอาจมีมากกวา 1 สมการ คือ Cointegration มากกวา 1 ชุด เราตองเลือก Cointegration 
Vector ในชุดที่คาพารามิเตอรสามารถอธิบายความสัมพันธดุลยภาพ 
 ข้ันตอนที่สอง กําหนดตัวแบบ ECM ท่ีตองการ แลวทําการประมาณคาสัมประสิทธ์ิดวย
วิธีการ OLS โดยคาสัมประสิทธ์ิหนา ût-1 จะตองมีคานอยกวา 0 
 

2.2.4 แนวคิดเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐานเชิงเปนเหตุเปนผล (Granger Causality Test) 
แนวคิดและวิธีทดสอบ  โดยสมมติวามีตัวแปรจํานวน  2  ตัว  คือ  X  และ  Y  ในลักษณะที่

เปนขอมูลอนุกรมเวลา  ถาการเปลี่ยนแปลงของ  X  เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลง  Y  แลว  การ
เปลี่ยนแปลงของ  X  ก็ควรที่จะเกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลงของ  Y  ดังนั้น  ถา  X  เปนตนเหตุให
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน  Y  เงื่อนไข  2  ประการที่จะตองเกิดขึ้น  คือ 

ประการแรก   X  จะชวยในการทํานาย  Y  หมายความวา  ในการถดถอยของ  Y  กับคาที่
ผานมาของ  X  ซ่ึงทําหนาที่เปนตัวแปรอิสระ  ควรที่จะมีสวนชวยในการเพิ่มอํานาจการอธิบาย  
(Explanatory Power)  ของสมการถดถอยอยางมีนัยสําคัญ 

ประการที่สอง  ไมควรใช  Y  ในการทํานาย  X  เนื่องจากวา  ถา  X  สามารถชวยในการ
ทํานาย  Y  และ  Y  ก็สามารถชวยทํานาย  X  ได  นั่นหมายความวา  ควรจะมีตัวแปรอื่นอีกหนึ่งตัว
หรือมากกวานั้น  ที่เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน  X  และ  Y  ดังนั้น  ตองทดสอบ
สมมติฐานวาง  (H0)  ที่วาการเปลี่ยนแปลงของ  X  ไมไดเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลง  Y  โดย
ใชสมการถดถอย  2   สมการ  ดังนี้ 

 

Y t = 
1 1

r h

m t m n t n
m n

X Yπ η− −
= =

+ +∑ ∑  ui     (การถดถอยที่ไมใสขอจํากดั) 

 

Y t = 
1

h

n t n
n

Yη −
=

+∑ ui          (การถดถอยที่ใสขอจํากดั) 
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โดยที ่
RSSr    =   สวนที่เหลือยกกําลังสอง (Residual Sum of Squares) จากสมการถดถอยที่

ใสขอจํากัด 
RSSur   =   สวนที่เหลือยกกําลังสอง (Residual Sum of Squares) จากสมการถดถอยที่

ไมใสขอจํากัด 
 
เพราะฉะนั้น  สมมติฐานวาง  ในเชิงสถิติ  สามารถจะเขียนไดดังนี ้

H0: 1 2 ... 0rπ π π= = = =  
H1:  H0 ไมเปนจริง 

 
โดยสถิติที่จะใชในการทดสอบจะเปน  สถิติ  F ดังนี ้
 

Fq, (n-k) = 
)/(
/)(

knRSS
qRSSRSS

ur

urr

−
−  

ถาเราปฏิเสธ  H0  ก็หมายความวา  X  เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลง  Y  ใน
ทํานองเดียวกัน  ถาเราตองการทดสอบสมมติฐานวาง  วาการเลี่ยนแปลงของ  Y  ไมไดเปนตนเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง  X  เราก็จะตองทํากระบวนการทดสอบอยางเดียวกับขางตน  เพียงแตวา  สลับ
เปลี่ยนแบบจําลองขางตน  จาก  X  มาเปน  Y  และจาก  Y  มาเปน  X  ดังนี้ 
 

X t = ++ −
=

−
=

∑∑ mt

k

n
nmt

r

m
m XY

11

ηπ  ui    (การถดถอยที่ไมใสขอจํากดั) 

 

X t = +−
=
∑ nt

k

n
i X

1
η  ui          (การถดถอยที่ใสขอจํากดั) 

 
สมมติฐานที่ใชในการทดสอบความเปนเหตุเปนผล  คือ 

H0 : 1 2 ... 0rπ π π= = = =  
H1  :  H0  ไมเปนจริง 

 
โปรดสังเกตวาจํานวนของคาตัวแปรลา  ( Lagged Difference Terms)  ซ่ึงคือ  p  ใน

สมการเหลานี้  เปนตัวเลขที่กําหนดขึ้นเอง  โดยทั่วไปแลว  ควรทําการทดสอบคา  p  ในสมการที่
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แตกตางกัน  2 – 3  คา  เพื่อที่จะแนใจวาผลลัพธที่ไดมานั้นไมออนไหวไปกับคา  p  ที่กําหนดมา  
โดยที่ตั้งขอสังเกตวา  จุดออนของการทดสอบตนเหตุนี้  คือ  ตัวแปรที่สาม  (Z)  ซ่ึงโดยความเปน
จริงแลว  อาจเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลง  Y  และในขณะเดียวกันก็อาจมีความสัมพันธกับ  X  
วิธีแกไขปญญานี้  สามารถทําไดโดยทําการถดถอยโดยที่คา  p  ของตัวแปร  Z  ปรากฏอยูทาง
ขวามือดวย (ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต, 2547) 
 
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
 
 พงศธร สีฬหาชีวะ (2541) ไดทําการวิจัย พฤติกรรมการบริโภคทองรูปพรรณของ
ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและสรุปผลไดดังนี้ ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการซ้ือทองรูปพรรณ โดย เพศหญิงซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเปนเครื่องประดับมากที่สุด 
ในขณะที่เพศชายซื้อทองรูปพรรณเพื่อเปนของขวัญมากที่สุด ปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการซื้อทองรูปพรรณ โดยผูท่ีมีรายไดมากกวา 15000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเปน
ของขวัญมากที่สุด ในขณะที่ผูท่ีมีรายไดมากกวา 10001-15000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเก็งกําไร
มากที่สุด ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคการซื้อทองรูปพรรณ โดยที่พนักงาน
เอกชนซื้อทองรูปพรรณเพื่อเปนเครื่องประดับมากที่สุดในขณะที่เจาของกิจการซื้อทองรูปพรรณ
เพื่อเปนของขวัญมากที่สุด 

 

 วันทนา จันทรสนธิสกุล (2542) ไดทําการวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและสรุปผลไดดังนี้ ปจจัยการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการทองรูปพรรณของผูบริโภค สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ปจจัยดานราคา เปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการทองรูปพรรณของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  
 สําหรับปจจัยภานนอกอื่นๆ พบวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณที่มีคาเฉลี่ยในระดับมีผลมาก คือ การมีรายไดเพิ่มข้ึนทําใหการซื้อทองรูปพรรณ
เพิ่มขึ้น และ ภาวะเศรษฐกิจที่รุงเรืองจะสงเสริมใหมีการซื้อทองรูปพรรณเพิ่มขึ้น มากกวาปจจัย
อ่ืนๆ สําหรับปจจัยภายในดานสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยดานจิตวิทยา พบวา มีผลตอการ
เลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณที่มีคาเฉลี่ยในระดับมีผลนอย 
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  ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2542) สอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางเทศกาลตรุษจีนกับทองคํา มีประเด็นที่นาสนใจสรุปไดดังนี้ ปจจุบันความสัมพันธระหวาง 
ทองคํา กับเทศกาลตรุษจีนเร่ิมมีแนวโนมหางเหินกันมากขึ้น ประชาชนกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 54) มี
ความเห็นวาทองคํากับเทศกาลตรุษจีนมีความเกี่ยวพันกันในระดับปานกลางเทานั้น และรอยละ 32 
เห็นวา ทองคํากับตรุษจีนแทบจะไมมีความสัมพันธกันเลย การที่ประชาชนสวนใหญไมคอยนึกถึง
ความสําคัญของทองคําวาเปนของคูกับตรุษจีน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ไมเอื้ออํานวยให
จับจายใชสอยอยางฟุมเฟอยอีกตอไปทําใหความตองการซื้อทองคําใหลดวูบลงดวย พฤติกรรมการ
เก็บออมเงินทองของคนไทยในรอบปท่ีผานมา ปรากฏวาทองคํา เปนทางเลือกหนึ่งในการเก็บออม
ของคนไทย โดยติดอันดับ 2 ไดรับคะแนนนิยมรอยละ 15.9 ในขณะที่ทางเลือกการเก็บออมที่คน
ไทยนิยมมากที่สุด ไดแก การฝากเงินไวกับธนาคาร ไดรับคะแนนรอยละ 61.8 ประชาชนเกิน
คร่ึงหนึ่ง (รอยละ 56) ไดเกี่ยวของกับการซื้อ/ขาย/จํานําทองคําในรอบปท่ีผานมา สวนอีกรอยละ 44 
ไมไดยุงเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย หรือจํานําทองคําเลย โดยประชาชนกลุมนี้สวนใหญใหเหตุผลวาไม
ใครนิยมสะสมทองคํา ไมชอบสวมใสเคร่ืองประดับทองคํา และไมมีเงินเหลือเฟอเพียงพอที่จะซื้อ
ทองคํา ประกอบกับประชาชนบางกลุมมีรายไดลดนอยลง สงผลใหไมมีแรงซื้อทองคําเพิ่มเติม 
 รานทองที่ประชาชนนิยมเขาไปเลือกซ้ือทองคําและทองรูปพรรณ ไดแก รานทองที่ต้ังอยูใกลบาน 
คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 55.7 อันดับรองลงมา ไดแก รานทองแถวเยาวราช สัดสวนรอยละ 26.2 
และอันดับ 3 ไดแก รานทองตามศูนยการคาตางๆ สัดสวนรอยละ 5.4 และรานทองที่ต้ังตามแหลง
อ่ืนๆ เชน รานทองในตัวจังหวัด รานทองใกลท่ีทํางาน รานญาติ ฯ สัดสวนรอยละ 9.7 ชาวไทยสวน
ใหญ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 71.3 เคยซ้ือทองคําและเครื่องประดับทองเพื่อมอบใหเปนของขวัญ
แกผูมีพระคุณ ผูเปนที่รัก ตลอดจนถึงญาติมิตรที่สนิทสนมเปนพิเศษ เนื่องจากทองคําเปนส่ิงของที่
มีคุณคาคงทนถาวร ไมเส่ือมราคางายๆ และทองคํายังสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยาง
คลองตัวอีกดวย รวมท้ังคิดวาทองคําเปนของขวัญที่ถูกใจผูรับมากที่สุดประเภทหนึ่ง  สําหรับ
ประชาชนชาวไทยอีกสวนหนึ่งที่ไมเคยเลือกซ้ือทองคําหรือทองรูปพรรณใหเปนของกํานัลแกผูอ่ืน
เลย มีสัดสวนประมาณรอยละ 28.7 คนกลุมนี้ใหเหตุผลวาตนเองไมมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะหาซื้อ
ทองแจกผูใด และไมคอยพิสมัยการสวมใสเครื่องประดับทองเทาใดนัก  

 

  กนกวรรณ มานศรีสุข (2546) ไดทําการวิจัย พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับทองคํา
รูปพรรณ 96.5 เปอรเซ็นตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสรุปสาเหตุของการซื้อ
เครื่องประดับทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอรเซ็นต เรียงตามลําดับไดดังนี้ เพื่อใชเปนเครื่องประดับ 
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รอยละ77.4, เพื่อเปนของขวัญใหกับตนเองเนื่องในโอกาสพิเศษ รอยละ53.8, เพื่อเก็บสะสม รอยละ
48.6 ตามลําดับ 

 

 วิภาวี อุบลฉาย (2546) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีอิทธิพลตอดัชนีกลุม 50 
หลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยทาง
เศรษฐศาสตรมหภาค ซ่ึงประกอบดวย ดัชนีราคาผูบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริง มูลคาการ
สงออก มูลคาการนําเขา ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน ปริมาณเงิน คาเงินบาท อัตราดอกเบี้ย
กูยืมสําหรับลูกคารายยอยและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ตอดัชนีกลุม 50 หลักทรัพย 
โดยข้ันตอนแรกทําการทดสอบอันดับความสัมพันธของขอมูลดวยวิธี Dickey and Fuller Test และ 
Augmented Dickey and Fuller Test โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.2539 ถึง เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2545 

 จากการทดสอบดวย Dickey and Fuller Test พบวามีตัวแปร 5 ตัวท่ีมีความนิ่งของขอมูลท่ี
I(0) คือดัชนีกลุม 50 หลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลชําระเงิน และมูลคาการ
สงออก จึงทดสอบความสัมพันธของขอมูลโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด พบวาตัวแปรทุกตัวมี
นัยสําคัญที่ 0.01 ตอดัชนีหลักทรัพย 50 หลักทรัพย โดยสงผลในทิศทางเดียวกัน ยกเวนมูลคาการ
สงออกที่มีผลตอดัชนีหลักทรัพย 50 หลักทรัพยในทิศทางตรงกันขาม จากการทดสอบความนิ่งของ
ขอมูลดวย Augmented Dickey and Fuller Test พบวามีตัวแปร 9 ตัวท่ีมีความนิ่งของขอมูลท่ีI(1) คือ
ดัชนีกลุม 50 หลักทรัพย ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริง ดัชนีราคาผูบริโภค มูลคาการสงออก มูลคา
การนําเขา ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลชําระเงิน คาเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน จึง
ทดสอบความสัมพันธโดยใชวิธี Cointegration ของ Johensen and Juselius ผลการศึกษาพบวา
สามารถอธิบายความสัมพันธได 8 ลักษณะ 

 

 สลิลทิพย ศิริไพบูลย (2546) ศึกษาปจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ระหวางป ค.ศ. 1995-2001 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตางๆที่เปนตัวกําหนดดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายเดือน ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ.2538 
ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยใชวิธีการทดสอบ Unit root และ Cointegration เพื่อทดสอบหา
ความสัมพันธระยะยาวและการปรับตัวระยะส้ัน 

 ผลการศึกษาพบวา มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของผู
ลงทุนตางประเทศ และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีต มีความสัมพันธใน
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ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ 
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและคาเงินบาท ไมมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 

 นริสา สมุทรสาคร (2547) ศึกษาการพยากรณราคาทองคําโดยวิธีอารีมา เพื่อพยากรณราคา
ขายทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ ศึกษาโดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตป 2537 ถึงป 2546 รวม 120 
เดือน และใชแบบจําลองอารีมาในการพยากรณ 

 จากการศึกษา เมื่อทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธี Unit Root พบวาขอมูลมี
ลักษณะนิ่งที่ I(1)  จากการพิจารณาคอเรลโลแกรม (Correlogram) พบวาแบบจําลองที่มีความ
เหมาะสมที่สุดที่จะเปนตัวแทนสําหรับการพยากรณราคาทองคําคือรูปแบบจําลอง AR(2) MA(2) 
MA(5) มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเปนตัวแทนของการพยากรณราคาทองคํา ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบความถูกตองโดยวิธีของ Box-Pierce เพื่อทดสอบสหสัมพันธในตัวเอง และพิจารณาคา 
Q-statistic พบวาคาความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการมีคุณสมบัติของความเปน White Noise ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 1% และในขั้นตอนการพยากรณไดคารากที่2 ของคาเฉลี่ยคาความคลาดเคลื่อนกําลัง
สอง (Root Mean Squared Error : RMSE) และคา Theil’s inequality coefficient(U) ท่ีมีคาต่ําที่สุด 
เมื่อเทียบกับแบบจําลองอ่ืนๆ ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงเหมาะสมที่สุดที่จะเปนตัวแทนของราคาขาย
ทองแทงและทองรูปพรรณเพื่อการพยากรณในอนาคต  

  

  ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2548) สรุปผลเกี่ยวกับการบริโภคทองคําไวดังนี้ การซื้อขายทองใน
ประเทศไทยจะเปนไปในลักษณะการซื้อขาย ทองรูปพรรณในรูปของเครื่องประดับตาง ๆ เชน 
สรอยคอ กําไล ตางหู ฯลฯ เพื่อสวมใสเอง หรือเปนของกํานัลในเทศกาลตาง ๆ มากกวาที่จะนิยม
ซ้ือในรูปของทองคําแทงเพื่อการลงทุน ขอดีของการซื้อทองคําไดแก เปนรูปแบบการออมที่มีความ
ปลอดภัย, มีราคาซื้อขายที่ประกาศใหทราบอยางแนชัดในแตละวัน, เปนการรักษาความมั่งคั่งใหกับ
ผูถือครองในระยะยาว, มีสภาพคลองสูง มีความเปนอิสระ จากผลตอบแทน ของหลักทรัพย 
ประเภท อ่ืนๆ ปจจัยสําคัญที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศ ไดแก ราคาทองคําในตลาดโลก และ
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท/ดอลลารสหรัฐ เนื่องจากไทยตองพึ่งพิงการนําเขาทองคําจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหราคาทองคําในประเทศปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทอง
ในตลาดโลก สวนปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากราคาทองคําในตลาดโลกถูกกําหนดในรูป
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ของเงินดอลลารสหรัฐ การออนคาลงของดอลลารสหรัฐ จะทําใหราคาทองคําในสกุลเงินนั้น ๆ ถูก
ลงได 

 

 Safaraz and Afsar (2007) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาทองคําโดยใช วิธี
พยากรณแบบ Neuro-Fuzzy Model โดยปกติแลว Neural Networks และ Fuzzy Logic จะถูก
นําเสนอในรูปแบบของการพยากรณ แตงานศึกษาชิ้นนี้ ไดรวมถึงการพิจารณาบทบาทของทองคํา
ในตลาดการเงินระหวางประเทศ อุปสงคและอุปทาน ความสัมพันธระหวางกันของทองคําและ
คาเงินดอลลารสหรัฐ รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา 
โดยใช Neuro-Fuzzy Approach ภายใต Takagi-Sugena Model มาพยากรณราคาทองคํา โดยผล
การศึกษาที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวิเคราะหแบบ Regression Analysis แสดงใหเห็นวา 
Neuro-Fuzzy ใหผลลัพธท่ีดีและนาเชื่อถือกวา 

 

 ศิรประภา แกวมณี (2549)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันกับราคาทองคํา โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนลงทุนในสัญญาลวงหนาราคาน้ํามันและ
ราคาทองคํา ขอมูลท่ีใชศึกษาเปนขอมูลรายวันราคาน้ํามันลวงหนาจากตลาดNYMEXและราคา
ทองคําลวงหนาจากตลาดCOMEX ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2543 ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2549 
รวมทั้งส้ิน 5ป358วัน ทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller และใชวิธี 
Cointegration และ Error Correction ของ Johansen และ Juselius ในการวิเคราะหหาความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพระยะยาวและหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั้น จากนั้นทําการวิเคราะหความยืดหยุน
ของราคาทองคําลวงหนาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันลวงหนา โดยการแปรขอมูลใหอยูในรูป
ของลอการิทึมธรรมชาติ   

 ผลการศึกษาพบวาเมื่อทําการทดสอบความนิ่งของขอมูล ขอมูลมีความนิ่งเดียวกันที่I(1)
และมีความยาวของความลาที่เหมาะสมเทากับ 0 จากการวิเคราะหความสัมพันธระยะยาวพบวา 
ราคาทองคําลวงหนาจะมีความสัมพันธระยะยาวกับราคาน้ํามันลวงหนาที่ราคาลวงหนา 7 เดือน 
เปนตนไป โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สําหรับการปรับตัวระยะส้ัน พบวามีคาความเร็ว
ในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวอยูในชวง 0 ถึง -1 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธท่ีแทจริง 
เมื่อทําการแปรขอมูลใหอยูในรูปของลอการิทึมธรรมชาติและทดสอบความนิ่ง พบวา ขอมูลมีความ
นิ่งเดียวกันที่ I(1) จึงทดสอบความสัมพันธระยะยาว พบวาราคาน้ํามันและราคาทองคําลวงหนามี
ความสัมพันธกันตั้งแต 1 เดือนที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และมีการปรับตัวในระยะสั้นเขา
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สูดุลยภาพระยะยาว เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิเบตาของขอมูลท้ัง 12 เดือน พบวามีคาใกลเคียงกัน 
และมีคาลดลงเมื่อระยะเวลาสงมอบเพิ่มขึ้น เมื่อดูความยืดหยุนแลวพบวามีคานอยกวา 1 คือราคา
ทองคําลวงหนามีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงของราคาชากวาราคาน้ํามันลวงหนา ดังนั้นหากตองการ
ลงทุนในสัญญาลวงหนาในภาวะตลาดขาขึ้น ควรลงทุนในสัญญาลวงหนาราคาน้ํามันเพราะจะ
ใหผลกําไรที่เร็วกวา ในทางตรงกันขาม ในภาวะตลาดขาลง ควรลงทุนในสัญญาลวงหนาราคา
ทองคําเพราะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของราคานอยกวาสัญญาลวงหนาราคาน้ํามัน 

 

 อัญชนา ไชยพุฒ (2550) ศึกษาการพยากรณราคาทองคําแทงในตลาดออสเตรเลีย โดยใช
ขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2538 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 รวมทั้งส้ิน
144ขอมูลจาก Reuters 3000xtra ทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller 
และใชแบบจําลองของ ARIMA โดยวิธี Box-Jenkins ในการพยากรณ 

 ผลการการศึกษา เมื่อทําการทดสอบความนิ่งของขอมูล พบวาขอมูลมีลักษณะนิ่งเปน 
stationary series ท่ีระดับ 1st Difference หรือมี Integrated of Order เทากับ I(1) ท่ีระดับนัยสําคญั 5% 
และมีความลาชาเทากับ0 จากการพิจารณา คอเรลโลแกรม (Correlogram) พบวาแบบจําลองที่มี
ความเหมาะสมที่สุดที่จะเปนตัวแทนสําหรับการพยากรณราคาทองคําแทงในตลาดออสเตรเลีย คือ
รูปแบบจําลอง AR(1) AR(3) AR(5) MA(1) MA(3) MA(5) โดยคาสัมประสิทธตางมีคา T-statistic 
ท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองโดยวิธีของ Box-Pierce เพื่อ
ทดสอบสหสัมพันธในตัวเอง และพิจารณาคา Q-statistic พบวาคาความคลาดเคลื่อนที่ประมาณการ
มีคุณสมบัติของความเปน White Noise ท่ีระดับนัยสําคัญ 5% และในขั้นตอนการพยากรณไดคาราก
ท่ี2 ของคาเฉล่ียคาความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Squared Error : RMSE) และคา Theil’s 
inequality coefficient (U) ท่ีมีคาต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับแบบจําลองอื่นๆ ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงมี
ความสามารถในการพยากรณท่ีถูกตองดวยวิธีอารีมา สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการ
ตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ 

 

 อังคณา ทากา (2550) วิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาทองคําและราคาน้ํามันใน
ประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาราคาทองคํากับราคาน้ํามันดิบมี
ความสัมพันธกันแบบทิศทางเดียวกันหรือสองทิศทาง ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคือ ราคาทองคําแทง 
ราคาทองคํารูปพรรณในประเทศไทย กับราคาน้ํามันดิบในตลาดดูไบ โดยใชขอมูลรายวันตั้งแต 
เดือน มกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2549 รวมท้ังหมด 739วัน ทดสอบความนิ่งของ
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ขอมูลดวยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller และใชวีธี Cointegration และ Error Correction ของ 
Johansen และ Juselius ในการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวและหาลักษณะการ
ปรับตัวในระยะสั้น 

 ผลการศึกษาพบวา เมื่อทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลในแบบจําลองที่ปราศจากจุดตัด
และแนวโนมของเวลา แบบจําลองที่มีจุดตัดแตปราศจากแนวโนมเวลาและแบบจําลองที่มีจุดตัด
และแนวโนมเวลา มีลักษณะไมนิ่ง หรือมี Integrated of Order เทากับ I(1) และพบวา residuals จาก
สมการถดถอยในการทดสอบ Cointegration ของราคาทองคําและราคาน้ํามันมีลักษณะขอมูลนิ่ง
หรือมี Integrated of Order เทากับ I(0) แสดงวาราคาทองคําและราคาน้ํามันมี Cointegrateion และมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว โดยพิจารณาคาสัมประสิทธดวยวิธี Error Correction โดยให
ราคาทองคําเปนตัวแปรอิสระและราคาน้ํามันเปนตัวแปรตาม พบวาราคาทองคําและราคาน้ํามันมี
ผลซ่ึงกันและกันในการปรับตัวระยะส้ันเทานั้น แตกรณีท่ีราคาน้ํามันเปนตัวแปรอิสระและใหราคา
ทองคําเปนตัวแปรตาม พบวาทุกราคาทองคําและราคาน้ํามันมีผลซ่ึงกันและกันในการปรับตัวระยะ
ส้ัน และคาสัมประสิทธความคลาดเคลื่อนของราคาทองคําและราคาน้ํามันมีคานอยกวา 1 และมีคา
เปนลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นคาความคลาดเคลื่อนมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาว 
 


