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3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลอนุกรมเวลาของราคาทองคําแทงภายในประเทศไทย ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบ
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ และราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX โดยใชขอมูลรายเดือน 
ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 รวม 78 เดือน  
 
3.2 แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
 แนวทางการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวยการประมาณคาและการทดสอบดวยวิธีการทาง
เศรษฐมิติ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
กับราคาทองคําในประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯกับราคาทองคําใน
ประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯกับราคาทองคําในประเทศ
ไทย และราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX กับราคาทองคําในประเทศไทย โดยที่สมการตัวแปร
ราคาทองคําในประเทศไทยขึ้นอยูกับตัวแปรดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และราคาน้ํามันดิบ  
  GPt  =  ß0 + ß1CPIt + et 

  GPt =  ß0 + ß1FXt + et 

  GPt  =  ß0 + ß1INTt + et 

  GPt =  ß0 + ß1OILt + et 
โดยที่ CPIt  = ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
   (Consumer Price Index) 
 FXt   =  อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ  
   (Foreign Exchange Rate)  

  INTt  =  อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
    (Interest Rate)  
  OILt  = ราคาน้ํามันดิบโลกในตลาดNYMEX (Oil Price) 
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GPt  =  ราคาทองคําในประเทศไทย (Gold Price) 
  et =  คาความคลาดเคลื่อน (error) 
  ß0 ,  ß1 =  คาพารามิเตอร 
 
การหาความสัมพันธวาราคาทองคําในประเทศไทยขึ้นอยูกับดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวาง
ไทยกับสหรัฐฯหรือไม โดยไดสมการดังนี้ 
  GPt  =  ß0 + ß1CPIt + et 

โดยที่ GPt  =  ราคาทองคําในประเทศไทย (Gold Price) 
CPIt  =  ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
  (Consumer Price Index) 

  et =  คาความคลาดเคลื่อน (error) 
  ß0 ,  ß1 =  คาพารามิเตอร    
 การหาความสัมพันธวาราคาทองคําในประเทศไทยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
ตอดอลลารสหัฐฯหรือไม โดยไดสมการดังนี้ 
  GPt  =  ß0 + ß1FXt + et 

โดยที่ GPt  =  ราคาทองคําในประเทศไทย (Gold Price) 
  FXt   =  อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
    (Foreign Exchange Rate) 
  et =  คาความคลาดเคลื่อน(error) 
  ß0 ,  ß1 =  คาพารามิเตอร 
 การหาความสัมพันธวาราคาทองคําในประเทศไทยขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ
ระหวางไทยกับสหรัฐฯหรือไม โดยไดสมการดังนี้ 
  GPt  =  ß0 + ß1INTt + et 

โดยที่ Gpt  =  ราคาทองคําในประเทศไทย (Gold Price) 
  INTt  =  อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
    (Interest Rate) 

et =  คาความคลาดเคลื่อน (error) 
  ß0 ,  ß1 =  คาพารามิเตอร 
 การหาความสัมพันธวาราคาทองคําในประเทศไทยขึ้นอยูกับราคาน้ํามันดิบในตลาด
NYMEX หรือไม โดยไดสมการดังนี้ 
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 GPt  =  ß0 + ß1OILt + et 
 
 โดยที่ GPt  =  ราคาทองคําในประเทศไทย (Gold Price) 
  OILt  =  ราคาน้ํามันดิบในตลาดNYMEX (Oil Price) 
  et =  คาความคลาดเคลื่อน (error) 
  ß0, ß1 =  คาพารามิเตอร 
 
 การทดสอบความสัมพันธระหวางดัชนีราคาผูบริโภคกับราคาทองคํา อัตราแลกเปลี่ยนกับ
ราคาทองคํา อัตราดอกเบี้ยนโยบายกับราคาทองคํา และราคาน้ํามันดิบกับราคาทองคํา จะอาศัย
ขอมูลทางสถิติที่เปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) โดยที่ตัวแปรเหลานี้สวนมากจะมี
ลักษณะที่ไมนิ่ง (non stationary) คือ คาเฉลี่ย (mean) และคาความแปรปรวน (variances) จะมีคาไม
คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เมื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรของสมการจะทําใหตัวแปรของ
สมการมีความสัมพันธที่ไมแทจริง (spurious regression) โดยคาสังเกตไดจากคาสถิติ t จะไมเปน
การแจกแจงที่เปนมาตรฐาน คือ ทําใหไดคาสถิติ t ที่สูงเกินความจริง คาสถิติ DW (Durbin-Watson 
Statistic) มีคาต่ํามาก แสดงใหเห็นถึงวา High level of Autocorrelated residuals จึงเปนการยากที่จะ
ยอมรับไดในทางเศรษฐศาสตร ดังนั้นจึงตองนําขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ํามันดิบ และราคาทองคําที่รวบรวมได มาทดสอบความนิ่งของขอมูล โดย
การทดสอบ unit root หลังจากนั้นนํามาทดสอบดวยวิธี Cointegration ของ Engel and Granger เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว วิธี Error Correction mechanism (ECM) เพื่อศึกษา
ลักษณะการปรับตัวระยะสั้น และวิธี Granger Causality Test เพื่อทดสอบสมติฐานเชิงเปนเหตุเปน
ผล 
 


