
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

อิทธิพลและความสัมพันธระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรที่มีผลตอ
ราคาทองคําภายในประเทศไทย ซ่ึงตัวแปรทางเศรษฐศาสตรที่เลือกนํามาศึกษาไดแก ดัชนีราคา
ผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ และราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX 
โดยใชขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2551 มาประมาณคาใชเทคนิคการ
วิเคราะหดวยวิธี Cointegration 

การทดสอบความสัมพันธระหวางราคาทองคําภายในประเทศไทยและตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร ไดศึกษาความสัมพันธในรูปแบบดังนี้ 
  GPt  = ß 0+ ß 1 Econt+et      

โดยที ่ GPt  คือ natural logarithm ของราคาทองคําภายในประเทศไทย 
Econt  คือ natural logarithm ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร 
et  คือ คาความคลาดเคลื่อน 
ß 0, ß 1  คือ คาพารามิเตอร 

 
4.1 ผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลหรือยูนิทรูท (Unit Root Test) 

ในการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลเพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่จะนํามาใชมีลักษณะนิ่งหรือไม 
เพื่อหลีกเลี่ยงขอมูลที่มีคาเฉล่ีย (Mean) และความแปรปรวน (Variances) ที่ไมคงที่ในแตละ
ชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยทําการทดสอบดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) เร่ิมตนการ
ทดสอบขอมูลที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ของแบบจําลองที่มีจุดตัดและแนวโนม
ของเวลา (Level with Trend and Intercept) แบบจําลองที่มีจุดตัดแตปราศจากแนวโนมของเวลา 
(Level with Intercept) แบบจําลองที่ปราศจากจุดตัดและแนวโนมของเวลา (Level without Trend 
and Intercept) ตามลําดับ แลวทําการเปรียบเทียบคาสถิติ ADF กับคาวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ของแบบจําลองถาหากคาสถิติ ADF  มีคามากกวาคา MacKinnon Critical แสดงวา
ขอมูลอนุกรมเวลานั้น มีลักษณะไมนิ่ง (Non- stationary) ซ่ึงแกไขโดยการทํา Differencing ลําดับ
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ตอๆไปจนกวาขอมูลอนุกรมเวลานั้นมีจะลักษณะนิ่ง (Stationary) และเมื่อทําตัวแปรใหอยูในรูป
ของลอกการิทึม (Logarithm) แลวนํามาทดสอบดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) ซ่ึง
ผลการทดสอบยูนิทรูทไดผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลราคาทองคําภายในประเทศไทย 

I(0) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-2.89 -0.99 -2.72 
0 

(1.96) 
-4.08 0.008 

(2.14) 
-3.52 0.360 

(2.15) 
-2.59 

-2.73 -0.89 -2.71 
1 

(1.98) 
-4.08 0.012 

(2.00) 
-3.52 0.415 

(2.00) 
-2.60 

-2.51 -1.01 -3.00 
2 

(1.97) 
-4.08 0.023 

(1.96) 
-3.52 0.358 

(1.96) 
-2.60 

I(1) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-9.23 -9.29 -8.54 
0 

(2.00) 
-4.08 0.771 

(2.00) 
-3.52 0.009 

(1.98) 
-2.60 

-7.18 -7.20 -6.24 
1 

(1.96) 
-4.08 0.638 

(1.96) 
-3.52 0.004 

(1.96) 
-2.60 

-5.21 -5.18 -4.16 
2 

(2.03) 
-4.09 0.444 

(2.02) 
-3.52 0.007 

(2.06) 
-2.60 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ขีดเสนใตหมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic 

 
จากตารางที่ 4.1 การทดสอบยูนิทรูทของขอมูลราคาทองคําภายในประเทศที่ Order of 

Integration เทากับ 0 หรือ I(0) คือที่ระดับ Level with Trend and Intercept, Level with Intercept  
และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวาที่ระดับ Level without Trend 
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and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตที่ระดับ Level with Trend and Intercept  
และ Level with Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติที่ไดมีคามากกวาคาวิกฤติ จึงอยูในชวง
ยอมรับสมมติฐานวาง ถือไดวาขอมูลอนุกรมเวลาชุดนี้มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 

ดังนั้นจึงนําขอมูลทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่ Order of Integration 
เทากับ 1 หรือ I(1) คือ ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with 
Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผลการทดสอบ
พบวา ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First 
Difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ  
MacKinnon ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) 

เมื่อพิจารณาคา Probability ของ Constant ที่ระดับ First Difference with Intercept ณ 
ชวงเวลา 0, 1 และ2 พบวามีคา Probability นอยกวาคาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลมี Constant 

เมื่อทําการตรวจสอบปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-Watson 
Statistic ที่ระดับ First difference with Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 อยูระหวาง 1.658 ถึง 2.342 
แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

ดังนั้น ขอมูลราคาทองคําภายในประเทศไทย มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ที่ Order of 
Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ First Difference with Intercept ณ ชวงเวลา 0 
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ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับ
สหรัฐฯ 

I(0) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-2.88 -3.26 1.04 
0 

(1.67) 
-4.08 0.251 

(1.73) 
-3.59 0.002 

(1.69) 
-2.59 

-3.51 -3.42 0.83 
1 

(1.81) 
-4.08 0.075 

(1.82) 
-3.52 0.001 

(1.82) 
-2.60 

-2.16 -2.50 0.82 
2 

(2.00) 
-4.08 0.369 

(2.03) 
-3.52 0.014 

(2.08) 
-2.60 

I(1) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-7.62 -7.37 -7.32 
0 

(1.83) 
-4.08 0.110 

(1.82) 
-3.52 0.370 

(1.82) 
-2.60 

-7.59 -7.39 -7.37 
1 

(2.08) 
-4.08 0.139 

(2.08) 
-3.52 0.386 

(2.08) 
-2.60 

-5.95 -5.88 -5.91 
2 

(1.95) 
-4.09 0.287 

(1.95) 
-3.52 0.545 

(1.95) 
-2.60 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ขีดเสนใตหมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic 

 
 จากตารางที่ 4.2 การทดสอบยูนิทรูท ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับ

สหรัฐฯ ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) คือที่ระดับ Level with Trend and Intercept, 
Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวา  
คาสถิติที่ไดมีคามากกวาคาวิกฤติ  จึงอยูในชวงยอมรับสมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามี
ลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ดังนั้นจึงนําขอมูลทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่ Order of  Integration 
เทากับ 1  หรือ I(1) คือที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with 
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Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผลการทดสอบ
พบวา ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First 
Difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ  
MacKinnon  ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) 

เมื่อพิจารณาคา Probability ของ Time Trend ที่ระดับ First Difference with Trend and 
Intercept และคา Probability ของ Constant ที่ระดับ First Difference with Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 
และ 2  พบวามีคา Probability มากกวาคาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานวาง  
แสดงวาขอมูลไมมี Time Trend และ Constant 

เมื่อทําการตรวจสอบปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-Watson 
Statistic ที่ระดับ First difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 อยูระหวาง 
1.658 ถึง2.342 แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

ดังนั้นขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ  มีลักษณะนิ่ง 
(Stationary) ที่ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ First Difference without Trend and 
Intercept  ณ ชวงเวลา  0 
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ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

I(0) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-1.70 -1.13 2.19 
0 

(1.28) 
-4.08 0.184 

(1.32) 
-3.52 0.238 

(1.32) 
-2.59 

-2.67 -1.95 1.89 
1 

(2.11) 
-4.08 0.047 

(2.06) 
-3.52 0.049 

(2.02) 
-2.60 

-2.82 -2.19 2.01 
2 

(2.03) 
-4.08 0.042 

(2.03) 
-3.52 0.028 

(2.01) 
-2.60 

I(1) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-6.71 -6.67 -6.28 
0 

(2.03) 
-4.08 0.361 

(2.02) 
-3.52 0.056 

(2.02) 
-2.60 

-5.71 -5.61 -5.11 
1 

(2.02) 
-4.08 0.265 

(2.01) 
-3.52 0.042 

(2.0) 
-2.60 

-5.11 -4.95 -4.37 
2 

(1.91) 
-4.09 0.218 

(1.91) 
-3.52 0.037 

(1.91) 
-2.60 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ขีดเสนใตหมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic 
 

 จากตารางที่ 4.3 การทดสอบยูนิทรูท ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) คือ ที่ระดับ Level with Trend and Intercept, 
Level with Intercept และ  Level without Trend and Intercept 

  ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01พบวา คาสถิติที่ไดมีคามากกวาคาวิกฤติ จึงอยูในชวงยอมรับสมมติฐาน
วาง  แสดงวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไมนิ่ง  (Non-Stationary)  ณ ระดับนัยสําคัญ  0.01 

ดังนั้น จึงนําขอมูลทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่  Order of  Integration  
เทากับ 1 หรือ I(1)  คือ ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with 
Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผลการทดสอบ
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พบวา คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ MacKinnon ที่ระดับ First Difference with Trend and 
Intercept, First Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา  
0, 1 และ 2  แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

เมื่อพิจารณาคา Probability ของ Time Trend ที่ระดับ First Difference with Trend and 
Intercept และคา Probability ของ Constant ที่ระดับ First Difference with Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 
และ 2 พบวามีคา Probability มากกวาคาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานวาง  
แสดงวาขอมูลไมมี Time Trend และ Constant 

เมื่อทําการตรวจสอบปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-Watson 
Statistic ที่ระดับ First difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 อยูระหวาง 
1.658 ถึง 2.342 แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

ดังนั้นขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ที่ 
Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ First Difference without Trend and Intercept  ณ 
ชวงเวลา 0 
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ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับ
สหรัฐฯ 

I(0) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-3.52 -2.06 -2.12 
0 

(1.68) 
-4.08 0.002 

(1.60) 
-3.52 0.822 

(1.60) 
-2.59 

-4.17 -2.37 -2.41 
1 

(2.04) 
-4.08 0.001 

(2.00) 
-3.52 0.873 

(2.00) 
-2.60 

-3.85 -2.15 -2.17 
2 

(2.05) 
-4.08 0.002 

(2.08) 
-3.52 0.988 

(2.08) 
-2.60 

I(1) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-7.28 -7.16 -7.18 
0 

(1.97) 
-4.08 0.225 

(1.98) 
-3.52 0.687 

(1.98) 
-2.60 

-5.18 -5.13 -5.17 
1 

(2.05) 
-4.08 0.416 

(2.07) 
-3.52 0.860 

(2.07) 
-2.60 

-3.69 -3.74 -3.78 
2 

(2.03) 
-4.09 0.718 

(2.04) 
-3.52 0.955 

(2.04) 
-2.60 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่ขีดเสนใตหมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic 
 

จากตารางที่ 4.4 การทดสอบยูนิทรูท ขอมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทย
กับสหรัฐฯ ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) คือ ที่ระดับ Level with Trend and Intercept, 
Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวาที่ระดับ 
Level with Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 1 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ MacKinnon  
แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตที่ระดับ Level with Intercept และ Level without Trend 
and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคามากกวาคาวิกฤติ MacKinnon จึงอยูในชวง
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ยอมรับสมมติฐานวาง ถือไดวาขอมูลอนุกรมเวลาชุดนี้มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 

ดังนั้นจึงนําขอมูลทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่ Order of Integration  
เทากับ 1 หรือ I(1) คือ ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with 
Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผลการทดสอบ
พบวา ที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First 
Difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ  
MacKinnon  ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) 

เมื่อพิจารณาคา Probability ของ Time Trend ที่ระดับ First Difference with Trend and 
Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และคา Probability ของ Constant ที่ระดับ First Difference with Intercept  
ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 พบวามีคา Probability มากกวาคาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลไมมี Time Trend และ Constant 

เมื่อทําการตรวจสอบปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-Watson 
Statistic ที่ระดับ First difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 อยูระหวาง 
1.658 ถึง 2.342 แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

ดังนั้นขอมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ มีลักษณะนิ่ง 
(Stationary) ที่ Order of Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ First Difference without Trend and 
Intercept ณ ชวงเวลา 0 
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ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบยูนิทรูทของขอมูลราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX 

I(0) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-4.13 -1.31 -2.47 
0 

(2.01) 
-4.08 0.000 

(2.28) 
-3.52 0.304 

(2.31) 
-2.59 

-3.75 -1.09 -2.63 
1 

(1.98) 
-4.08 0.001 

(2.06) 
-3.52 0.426 

(2.07) 
-2.60 

-3.02 -0.95 -3.11 
2 

(1.99) 
-4.08 0.005 

(2.05) 
-3.52 0.550 

(2.05) 
-2.60 

I(1) มีจุดตัดและแนวโนมของเวลา 
มีจุดตัดแตปราศจาก 
แนวโนมของเวลา 

ปราศจากจุดตดัและ
แนวโนมของเวลา 

Lag ADF  1% P-value ADF 1% P-value ADF 1% 

-10.05 -10.12 -9.47 
0 

(2.07) 
-4.08 0.830 

(2.07) 
-3.52 0.014 

(2.02) 
-2.60 

-8.30 -8.38 -7.42 
1 

(2.05) 
-4.08 0.791 

(2.05) 
-3.52 0.004 

(1.99) 
-2.60 

-6.62 -6.71 -5.59 
2 

(2.05) 
-4.09 0.823 

(2.05) 
-3.52 0.002 

(1.99) 
-2.60 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  ตัวเลขที่ขีดเสนใตหมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic 
 

จากตารางที่ 4.5 การทดสอบยูนิทรูท ขอมูลราคาน้ํามันดิบในตลาดNYMEX ที่ Order of 
Integration  เทากับ 0 หรือ I(0) คือ ที่ระดับ Level with Trend and Intercept, Level with Intercept 
และ Level without Trend and Intercept พบวาที่ระดับ Level with Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 
0 และที่ระดับ Level without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 1, 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคา
วิกฤติ MacKinnon แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตที่ระดับ Level with Intercept ณ 
ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคามากกวาคาวิกฤติ MacKinnon จึงอยูในชวงยอมรับสมมติฐาน
วาง ถือไดวาขอมูลอนุกรมเวลาชุดนี้มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 
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ดังนั้นจึงนําขอมูลทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่ Order of Integration  
เทากับ 1 หรือ I(1) คือที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with 
Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผลการทดสอบ
พบวาที่ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First 
Difference without Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0, 1 และ 2 คาสถิติ ADF มีคานอยกวาคาวิกฤติ  
MacKinnon  ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) 

จากนั้นทําการพิจารณาคา Probability ของ Constant ที่ระดับ Level with Intercept ณ 
ชวงเวลา 1 พบวามีคา Probability นอยกวาคาวิกฤต ณระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง 
แสดงวาขอมูลมี Constant 

เมื่อทําการตรวจสอบปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-Watson 
Statistic ที่ระดับ First difference with Trend and Intercept ณ ชวงเวลา 0 อยูระหวาง 1.658 ถึง 
2.342 แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

ดังนั้นขอมูลราคาน้ํามันดิบในตลาดNYMEX มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ที่ Order of 
Integration เทากับ 1 หรือ I(1) ที่ระดับ First Difference with Intercept ณ ชวงเวลา 1 
 
4.2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 

การทดสอบความสัมพันธของดุลยภาพในระยะยาว ตามวิธีการของ  Engle and Granger  
โดยการประมาณคาสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) และทําการทดสอบคาความ
คลาดเคลื่อนจากสมการที่ประมาณไดวามีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม โดยอาศัยการทดสอบ
ดวย Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ  
I(0) ที่ระดับ Level without Trend and Intercept ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ถาพบวา ขอมูลมีลักษณะนิ่ง  
(Stationary) สามารถอธิบายไดวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ซ่ึงผลการ
ทดสอบ Cointegration ไดผลดังตอไปนี้ 

 
4.2.1 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางราคาทองคําภายในประเทศกับ

ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงประกอบดวย ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทย
กับสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ และราคาน้ํามันดิบในตลาดNYMEX โดยใหตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตรเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม 
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ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของคาคลาดเคลื่อน 

Dependent 
Variables 

Independent 
Variables 

Coefficient 
(Standard 

Error) 
t-Statistic 
(P-value) 

2R  F-Statistic 
(P-value) 

ADF 
Statistic 

 

Constant 18.160 
(0.685) 

26.491 
(0.0000) GP 

CPI -15.656 
(1.182) 

-13.239 
(0.0000) 

0.694 175.264 
(0.0000) 

-1.893* 
D.W.= 1.69 

Constant 18.133 
(0.505) 

35.871 
(0.0000) GP 

FX -2.471 
(0.138) 

-17.900 
(0.0000) 

0.806 320.430 
(0.0000) 

-2.262 
D.W.= 2.03 

Constant 9.100 
(0.026) 

351.952 
(0.0000) GP 

INT 0.429 
(0.106) 

4.036 
(0.0001) 

0.166 16.288 
(0.00013) 

-2.517 
D.W.= 2.01 

Constant 7.090 
(0.079) 

89.728 
(0.0000) GP 

OIL 0.513 
(0.020) 

25.433 
(0.0015) 

0.893 646.839 
(0.0000) 

-3.178 
D.W.= 2.18 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  *   หมายถึง มีนัยสําคัญที่ 0.10 

 
ดัชนีราคาผูบรโิภคเปรียบเทยีบระหวางไทยกับสหรัฐฯ: CPI 

ผลการวิเคราะหจัดใหอยูในรูปสมการถดถอย ไดดังนี ้
 

GPt = 18.160 -   15.656 CPIt   (4.1) 
(0.0000)    (0.0000) 

หมายเหตุ  :  คาในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน (P-value) 
 

จากตารางที่ 4.6 การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีดัชนีราคาผูบริโภค
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปร
ตามนั้น เมื่อพิจารณาจากคาสถิติ Adjusted R-squared ( 2R ) ของแบบจําลอง ปรากฏวาตัวแปร
สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 69.35 ( 2R  = 0.6935) ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับ
สมมติฐานที่วา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 เนื่องจากคา F-
Statistic ที่คํานวณได (175.264) มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต (0.0000) 
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สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางราคาทองคําภายในประเทศและ
ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ที่มีคา
เทากับ -15.656 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีความสัมพันธกันแบบผกผันคือ ถา
ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคํา
ภายในประเทศลดลงรอยละ 15.656 ในทางกลับกัน ถาดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทย
กับสหรัฐฯลดลงรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 15.656 

นอกจากนั้น ผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อน โดยวิธี Augmented Dickey-
Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ที่ระดับ Level without Trend and Intercept  
พบวาคาสถิติ ADF เทากับ -1.893 ซ่ึงมีคานอยกวาคาวิกฤตซึ่งเทากับ -1.614 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10  
จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง 

ดังนั้น สามารถสรุปไดวากรณีที่ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเปน
ตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลย
ภาพในระยะยาว 

 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ: FX 
ผลการวิเคราะหจัดใหอยูในรูปสมการถดถอย ไดดังนี ้

 
GPt     = 18.133 -   2.471 FXt   (4.2) 

(0.0000)    (0.0000) 
หมายเหตุ  :  คาในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน (P-value) 

 
จากตารางที่ 4.6 การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

บาทตอดอลลารสหรัฐฯเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตามนั้น เมื่อ
พิจารณาจากคาสถิติ Adjusted R-squared ( 2R ) ของแบบจําลอง  ปรากฏวาตัวแปรสามารถอธิบาย
แบบจําลองไดรอยละ 80.58 ( 2R  = 0.8058) ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับสมมติฐานที่วา ตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 เนื่องจากคา F-Statistic ที่คํานวณได 
(320.430) มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต (0.0000) 

สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางราคาทองคําภายในประเทศและ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ที่มีคาเทากับ -
2.471 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีความสัมพันธกันแบบผกผัน คือถาอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศ
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ลดลงรอยละ 2.471 ในทางกลับกัน ถาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯลดลงรอย
ละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 2.471 

นอกจากนั้น ผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อนโดยวิธี Augmented Dickey-
Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ที่ระดับ Level without Trend and Intercept  
พบวาคาสถิติ ADF เทากับ -2.262 ซ่ึงมีคานอยกวาคาวิกฤตซึ่งเทากับ -1.614 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 
จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวากรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯเปนตัว
แปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลย
ภาพในระยะยาว 

 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรฐัฯ: INT 
ผลการวิเคราะหจัดใหอยูในรูปสมการถดถอย ไดดังนี ้

 
GPt = 9.100 +   0.429 INTt   (4.3) 

(0.0000)       (0.0001) 
หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน (P-value) 

 
จากตารางที่  4.6  การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปร
ตามนั้น  เมื่อพิจารณาจากคาสถิติ Adjusted R-squared ( 2R ) ของแบบจําลอง ปรากฏวาตัวแปร
สามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 16.56 ( 2R  = 0.1656) ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับ
สมมติฐานที่วา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 เนื่องจาก คา F-
Statistic ที่คํานวณได (16.288) มากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต (0.0001) 

สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ระหวางราคาทองคําภายในประเทศและ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ที่มีคา
เทากับ +0.429 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีความสัมพันธกันแบบแปรผันตาม คือ 
ถาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคํา
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.429 ในทางกลับกัน ถาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวาง
ไทยกับสหรัฐฯลดลงรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศลดลงรอยละ 0.429 

นอกจากนั้น ผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อนโดยวิธี Augmented Dickey-
Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ที่ระดับ Level without Trend and Intercept  



 40 

พบวาคาสถิติ ADF เทากับ -2.517 ซ่ึงมีคานอยกวาคาวิกฤตซึ่งเทากับ -1.614 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10  
จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวากรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ
เปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิง
ดุลยภาพในระยะยาว 

 
ราคาน้ํามันดิบ NYMEX: OIL 

ผลการวิเคราะหจัดใหอยูในรูปสมการถดถอย ไดดังนี้ 
 

GPt = 7.091 +    0.513 OILt   (4.4) 
(0.0000)        (0.0000) 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคาสถิติความนาจะเปน (P-value) 
 

จากตารางที่ 4.6 การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวในกรณีราคาน้ํามันดิบ NYMEX เปน
ตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตามนั้น เมื่อพิจารณาจากคาสถิติ Adjusted 
R-squared ( 2R ) ของแบบจําลอง ปรากฏวาตัวแปรสามารถอธิบายแบบจําลองไดรอยละ 89.35 
( 2R  = 0.8935) ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับสมมติฐานที่วา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 เนื่องจาก คา F-Statistic ที่คํานวณได (646.839) มากกวาคา 
Probability ของ F-Statistic วิกฤต (0.0000) 

สมการแสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ระหวางราคาทองคําภายในประเทศและ
ราคาน้ํามันดิบ NYMEX โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ที่มีคาเทากับ +0.513 แสดงถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีความสัมพันธกันแบบแปรผันตาม คือถาราคาน้ํามันดิบ NYMEX
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.513 ในทางกลับกัน ถาราคา
น้ํามันดิบ NYMEX ลดลงรอยละ 1 จะทําใหราคาทองคําภายในประเทศลดลงรอยละ 0.513 

นอกจากนั้น ผลการทดสอบความนิ่งของคาความคลาดเคลื่อน โดยวิธี Augmented Dickey-
Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เทากับ 0 หรือ I(0) ที่ระดับ Level without Trend and Intercept  
พบวาคาสถิติ ADF เทากับ -3.942 ซ่ึงมีคานอยกวาคาวิกฤตซึ่งเทากับ -1.614 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10  
จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง แสดงวาขอมูลมีลักษณะนิ่ง 

ดังนั้น  สามารถสรุปไดวากรณีที่ราคาน้ํามันดิบ NYMEX เปนตัวแปรอิสระและราคา
ทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 
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4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะสั้น (Error Correction Mechanism) 
เมื่อทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว  พบวาตัวแปรที่นํามาทดสอบมี

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพแลว จากนั้นตองทําการทดสอบถึงขบวนการปรับตัวในระยะสั้นของตัว
แปรตน และตัวแปรตาม เพื่อใหเขาสูดุลยภาพในระยะยาว  

จากการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว กรณีตัวแปรทางเศรษฐศาสตรเปน
ตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม จะเห็นไดวาดัชนีราคาผูบริโภค
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ และราคาน้ํามันดิบ NYMEX มีความสัมพันธเชิงดุลย
ภาพในระยะยาว  
 

4.3.1 ผลการทดสอบการวิเคราะหเชิงดุลยภาพในระยะสั้นตามแบบจําลอง ECM กรณีตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตรเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบการวิเคราะหเชิงดุลยภาพในระยะสั้นตามแบบจําลอง ECM กรณีตวัแปร

ทางเศรษฐศาสตรเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม 
 

 
 
 

Dependent 
Variables 

Independent 
Variables 

Coefficient 
(Standard Error) 

t-Statistic 
(P-value) 

2R  F-Statistic 
(P-value) 

Constant -0.011 
(0.004) 

-2.528 
(0.014) 

E(t-1) 
-0.024 
(0.033) 

-0.741 
(0.461) D(GP) 

D(CPI) -0.670 
(0.993) 

-0.674 
(0.502) 

-0.015 0.4206 
(0.6582) 

Constant -0.011 
 (0.004) 

-2.649 
(0.010) 

E(t-1) 
-0.104 

 (0.037) 
-2.822 
(0.006) D(GP) 

D(FX) -0.032 
 (0.277) 

-0.115 
(0.909) 

0.073 3.9875 
(0.0227) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
Dependent 
Variables 

Independent 
Variables 

Coefficient 
(Standard Error) 

t-Statistic 
(P-value) 

2R  F-Statistic 
(P-value) 

Constant -0.011 
 (0.004) 

-2.670 
(0.009) 

E(t-1) 
-0.014 

 (0.020) 
-0.720 
(0.474) D(GP) 

D(INT) 0.024 
 (0.055) 

0.440 
(0.661) 

-0.019 0.2797 
(0.7568) 

Constant -0.010 
(0.005) 

-1.805 
(0.076) 

E(t-1) 
-0.110 
(0.063) 

-1.760 
(0.083) 

D(OIL) -0.032 
(0.050) 

-0.642 
(0.523) 

D(GP(-1)) 0.015 
(0.131) 

0.119 
(0.906) 

D(GP(-2)) -0.080 
(0.120) 

-0.666 
(0.507) 

D(GP(-2)) 0.118 
(0.120) 

0.985 
(0.328) 

D(GP) 

D(GP(-2)) 0.235 
(0.120) 

1.963 
(0.054) 

0.045 1.5654 
(0.1712) 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 1. D(GP) 

คือ  ผลตางของคา natural logarithm ของราคาทองคําภายในประเทศ 
2. D(CPI), D(FX), D(INT), และ  D(OIL) 
คือ  ผลตางของคา natural logarithm ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร                

3. E(t-1) 
คือ  คาความคลาดเคลื่อนที่มีชวงเวลา 1 ชวงเวลา 

 
ดัชนีราคาผูบรโิภคเปรียบเทยีบระหวางไทยกับสหรัฐฯ: CPI 

  กรณีที่ตัวแปรทางเศรษฐศาสตรเปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศ
เปนตัวแปรตาม  สามารถเขียนสมการการปรับตัวในระยะสั้นที่ใชทดสอบได ดังนี้ 
 
  d(GP)t  =   Ct + B1 d(CPI)t + B2 et-1 + ut   (4.5) 
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  จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได 
 

d(GP)t  =   - 0.011   -   0.670 d(CPI)t   -   0.0244 et-1 (4.6) 
         (0.0136)     (0.5022)               (0.461)            

 
หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติความนาจะเปน (P-value) 

  
จากตารางที่ 4.7 อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวาง

ไทยกับสหรัฐฯมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําภายในประเทศในทิศทางตรงกันขาม 
ขณะเดียวกันก็ปฎิเสธสมมติฐานที่วาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.10 เนื่องจากคา F-Statistic ที่คํานวณได (0.461) มีคานอยกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต 
(0.658) 

สวนคาสัมประสิทธิ์ของคาความคลาดเคลื่อนมีคา -0.024 ซ่ึงสอดคลองกับหลักทฤษฎีที่วา  
คาความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวจะตองลดลงเรื่อยๆ และมีนัยสําคัญทาง
สถิติ หมายความวาเมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ทําใหราคาทองคําภายในประเทศในระยะยาวออกจากจุด
ดุลยภาพ การปรับตัวเขาสูดุลภาพของราคาทองคําภายในประเทศจะถูกปรับใหลดลงในแตละ
ชวงเวลาดวยขนาด -0.024 หรือคาสัมประสิทธิ์ความเร็วของการปรับตัว (Speed of Adjustment)  
ของราคาทองคําภายในประเทศเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.024 แตเมื่อพิจารณา
ความนาจะเปนของคาความคลาดเคลื่อนซึ่งมีคาเทากับ 0.461 ไมสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลักได 
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 แสดงวากรณีที่ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเปน
ตัวแปรอิสระ และราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตามแบบจําลองจะไมมีการปรับตัวใน
ระยะสั้น 
 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ: FX 
  กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯเปนตัวแปรอิสระและ
ราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม สามารถเขียนสมการการปรับตัวในระยะสั้นที่ใช
ทดสอบได ดังนี้ 
 
  d(GP)t  =  Ct + B1 d(FX)t + B2 et-1 + ut   (4.7) 
  
  จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได 
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d(GP)t  =   - 0.011   -   0.032 d(FX)t   -   0.104 et-1  (4.8) 
         (0.0099)    (0.9086)               (0.0061)            

 
หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติความนาจะเปน (P-value) 

  
จากตารางที่ 4.7 อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐฯมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําภายในประเทศในทิศทางตรงกันขาม 
ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับสมมติฐานที่วาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 เนื่องจากคา F-Statistic ที่คํานวณได (3.987) มีคามากกวาคา Probability ของ F-
Statistic วิกฤต (0.023) 
 สวนคาสัมประสิทธิ์ของคาความคลาดเคลื่อนมีคา -0.104213 ซ่ึงสอดคลองกับหลักทฤษฎี
ที่วา คาความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวจะตองลดลงเรื่อยๆ และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ หมายความวา เมื่อเกิดภาวะใดๆ  ที่ทําใหราคาทองคําภายในประเทศในระยะยาวออกจาก
จุดดุลยภาพ การปรับตัวเขาสูดุลภาพของราคาทองคําภายในประเทศจะถูกปรับใหลดลงในแตละ
ชวงเวลาดวยขนาด -0.104 หรือคาสัมประสิทธิ์ความเร็วของการปรับตัว (Speed of Adjustment)  
ของราคาทองคําภายในประเทศเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.104 และเมื่อพิจารณา
ความนาจะเปนของคาความคลาดเคลื่อนซึ่งมีคาเทากับ 0.006  สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได ณ  
ระดับนัยสําคัญ 0.10 แสดงวา กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯเปนตัวแปร
อิสระ และราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตามแบบจําลองจะมีการปรับตัวในระยะสั้น 
 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรฐัฯ: INT 
  กรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯเปนตัวแปรอิสระ
และราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตาม  สามารถเขียนสมการการปรับตัวในระยะสั้นที่ใช
ทดสอบได ดังนี้ 
 
  d(GP)t  =   Ct + B1 d(INT)t + B2 et-1 + ut   (4.9) 
  
  จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได 
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d(GP)t   =   - 0.011   +   0.024d(INT)t   -   0.014 et-1 (4.10) 
          (0.0093)      (0.6609)            (0.4737)                   
 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติความนาจะเปน (P-value) 

  
จากตารางที่ 4.7 อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบ

ระหวางไทยกับสหรัฐฯมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน 
ขณะเดียวกันก็ปฎิเสธสมมติฐานที่วาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ
0.10 เนื่องจากคา F-Statistic ที่คํานวณได (0.280) มีคานอยกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต 
(0.757) 
 สวนคาสัมประสิทธิ์ของคาความคลาดเคลื่อนมีคา -0.014 ซ่ึงสอดคลองกับหลักทฤษฎีที่วา  
คาความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวจะตองลดลงเรื่อยๆ และมีนัยสําคัญทาง
สถิติ หมายความวา เมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ทําใหราคาทองคําภายในประเทศในระยะยาวออกจากจุด
ดุลยภาพ  การปรับตัวเขาสูดุลภาพของราคาทองคําภายในประเทศจะถูกปรับใหลดลงในแตละ
ชวงเวลาดวยขนาด -0.014 หรือคาสัมประสิทธิ์ความเร็วของการปรับตัว (Speed of Adjustment)  
ของราคาทองคําภายในประเทศเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.014 แตเมื่อพิจารณา
ความนาจะเปนของคาความคลาดเคลื่อนซึ่งมีคาเทากับ 0.474 ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได  
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 แสดงวา กรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ
เปนตัวแปรอิสระ และราคาทองคําภายในประเทศเปนตัวแปรตามแบบจําลองจะไมมีการปรับตัวใน
ระยะสั้น 
 

ราคาน้ํามันดิบ NYMEX: OIL 
  กรณีที่ราคาน้ํามันดิบNYMEX เปนตัวแปรอิสระและราคาทองคําภายในประเทศ
เปนตัวแปรตาม สามารถเขียนสมการการปรับตัวในระยะสั้นที่ใชทดสอบได ดังนี้ 
 
  d(GP)t =  Ct + B1 d(OIL)t + B2 d(GP)t-1 + B3 d(GP)t-2 + B4 d(GP)t-3 + B5 d(GP)t-4  

      + B6 et-1 + ut     (4.11) 
  
  จากผลการทดสอบสามารถแสดงเปนสมการการปรับตัวในระยะสั้นได 
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d(GP)t  =   - 0.010   -   0.032 d(OIL)t   +   0.015 d(GP)t-1   -   0.080d(GP)t-2  
        (0.0756)     (0.5228)                (0.9056)                (0.5075) 

        +   0.118 d(GP)t-3   +   0.235 d(GP)t-4   -   0.110 et-1    (4.12) 
                                       (0.3282)                  (0.0538)            (0.083)                   

  
หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงสถิติความนาจะเปน (P-value) 

  
จากตารางที่ 4.7 อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบNYMEXมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําภายในประเทศในทิศทางตรงกันขาม ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับ
สมมติฐานที่วาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 เนื่องจากคา F-
Statistic ที่คํานวณได (1.565) มีคามากกวาคา Probability ของ F-Statistic วิกฤต (0.171) 
 สวนคาสัมประสิทธิ์ของคาความคลาดเคลื่อนมีคา -0.110 ซ่ึงสอดคลองกับหลักทฤษฎีที่วา  
คาความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวจะตองลดลงเรื่อยๆ และมีนัยสําคัญทาง
สถิติ หมายความวา เมื่อเกิดภาวะใดๆ  ที่ทําใหราคาทองคําภายในประเทศในระยะยาวออกจากจุด
ดุลยภาพ การปรับตัวเขาสูดุลภาพของราคาทองคําภายในประเทศจะถูกปรับใหลดลงในแตละ
ชวงเวลาดวยขนาด -0.110 หรือคาสัมประสิทธิ์ความเร็วของการปรับตัว (Speed of Adjustment)  
ของราคาทองคําภายในประเทศเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวมีคาเทากับ -0.110 และเมื่อพิจารณา
ความนาจะเปนของคาความคลาดเคลื่อนซึ่งมีคาเทากับ 0.083 สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได ณ  
ระดับนัยสําคัญ 0.10 แสดงวา กรณีที่ราคาน้ํามันดิบ NYMEX เปนตัวแปรอิสระ และราคาทองคํา
ภายในประเทศเปนตัวแปรตาม แบบจําลองจะมีการปรับตัวในระยะสั้น 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐานเชิงเปนเหตุเปนผล  (Granger Causality Test) 

เมื่อทดสอบหาความสัมพันธของตัวแปรทั้งในระยะยาวและระยะสั้นแลว จะนําขอมูลมา
ทดสอบวาตัวแปรใดที่เปนเหตุ หรือตัวแปรใดที่เปนผล หรือตัวแปรทั้งสองเปนตัวกําหนดซึ่งกัน
และกัน นั่นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธกันทั้งสองทิศทาง 

ในการทดสอบความเปนเหตุเปนผลจะทําการทดสอบขอมูลทั้งหมด 4 ตัว คือดัชนีราคา
ผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ: CPI, อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ: FX, อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ: INT, ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาด NYMEX: OIL โดยเริ่มจากการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมดวยวิธี Akike Information Criterion 
(AIC) และ Schwarz Criterion (SC) ไดผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.8 เลือกชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบเปนเหตุเปนผล 
ตัวแปร Lags Akike Information Criterion Lags Schwarz Criterion 

CPI 2* -11.951 1* -11.744 
FX 2* -9.560 1* -9.456 
INT 1* -6.049 1* -5.975 
OIL 1* -5.707 1* -5.521 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ  :  * Lags ที่สอดคลองกับวิธีอื่นๆ 
 

เมื่อพิจารณาคา Akike Information Criterion และ Schwarz Criterion จากตารางที่ 4.8 จะ
เห็นวา CPI และ FX ใหคาชวงเวลาตางกัน โดย CPI วิธี Schwarz Information Criterion ใหคา
ชวงเวลาสอดคลองกับวิธีอ่ืนๆมากกวาวิธี Akike Information Criterion (ภาคผนวก ค) และ FX วิธี
Akike Information Criterion ใหคาชวงเวลาสอดคลองกับวิธีอ่ืนๆมากกวาวิธี Schwarz Information 
Criterion (ภาคผนวก ค) 

CPI มีคาชวงเวลาที่เหมาะสม คือชวงที่ 1 เนื่องจาก Schwarz Information Criterion ใหคา
นอยที่สุด นั่นคือ -11.744 

FX มีคาชวงเวลาที่เหมาะสม คือชวงที่ 2 เนื่องจาก Akike Information Criterion ใหคานอย
ที่สุด นั่นคือ -9.560 

INT มีคาชวงเวลาที่เหมาะสม คือชวงที่ 1 เนื่องจาก Schwarz Information Criterion ใหคา
นอยที่สุด นั่นคือ -5.975 

OIL มีคาชวงเวลาที่เหมาะสม คือชวงที่ 1 เนื่องจาก Schwarsz Information Criterion ใหคา
นอยที่สุด นั่นคือ -5.521 

การทดสอบความเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปรทางเศรษฐศาสตรและราคาทองคํา
ภายในประเทศ ไดผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9  ผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผล  (Granger Causality) 
ตัวแปร Null Hypothesis: F-Statistic Probability 

Lags:  1 
CPI does not Granger Cause GP 0.014 0.9051 CPI 
GP does not Granger Cause CPI 3.297 0.0734 
Lags: 2 
FX does not Granger Cause GP 3.635 0.0314 FX 
GP does not Granger Cause FX 1.939 0.1513 
Lags: 1 
INT does not Granger Cause GP 0.453 0.5028 INT 
GP does not Granger Cause INT 10.766 0.0016 
Lags: 1 
OIL does not Granger Cause GP 2.220 0.1405 OIL 
GP does not Granger Cause OIL 15.013 0.0002 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 
ดัชนีราคาผูบรโิภคเปรียบเทยีบระหวางไทยกับสหรัฐฯ: CPI 
จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลโดยทําการทดสอบสมมติฐาน

สองทาง ดังนี้ 
การทดสอบวาดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปนตนเหตุของ

ราคาทองคําภายในประเทศ พบวา ไมปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบ
ระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปนตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่น
หมายความวา ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปนตนเหตุของราคา
ทองคําภายในประเทศ 

สวนการทดสอบวาราคาทองคําภายในประเทศไมเปนสาเหตุของดัชนีราคาผูบริโภค
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ พบวาปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา ราคาทองคําภายในประเทศ
ไมเปนสาเหตุของดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่น
หมายความวา ราคาทองคําภายในประเทศเปนสาเหตุของดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวาง
ไทยกับสหรัฐฯ  

ดังนั้นผลการทดสอบความสัมพันธที่ เปน เหตุ เปนผลกันระหว างราคาทองคํ า
ภายในประเทศกับดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ นั้นสรุปไดวา มี
ความสัมพันธแบบทางเดียว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1  
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อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ: FX 
จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผล โดยทําการทดสอบสมมติฐาน

สองทาง ดังนี้ 
การทดสอบวาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯไมเปนตนเหตุของราคา

ทองคําภายในประเทศ พบวาปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐฯไมเปนตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่นหมายความวา 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปนตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ  

สวนการทดสอบวาราคาทองคําภายในประเทศ ไมเปนสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ พบวาไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา ราคาทองคําภายในประเทศไมเปน
สาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่นหมายความ
วา ราคาทองคําภายในประเทศไมเปนสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ  

ดังนั้นผลการทดสอบความสัมพันธที่ เปน เหตุ เปนผลกันระหว างราคาทองคํ า
ภายในประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ นั้นสรุปไดวา มีความสัมพันธ
แบบทางเดียว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 
 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรฐัฯ: INT 
จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผล โดยทําการทดสอบสมมติฐาน

สองทาง  ดังนี้ 
การทดสอบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปนตนเหตุ

ของราคาทองคําภายในประเทศ พบวาไมปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปนตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.1 นั่นหมายความวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯไมเปน
ตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ 

สวนการทดสอบวาราคาทองคําภายในประเทศไมเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ พบวาปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา ราคาทองคําภายในประเทศ
ไมเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 
นั่นหมายความวา ราคาทองคําภายในประเทศเปนสาเหตุของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบ
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ  
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ดังนั้น  ผลการทดสอบความสัมพันธที่ เปน เหตุ เปนผลกันระหว างราคาทองคํ า
ภายในประเทศกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ นั้นสรุปไดวา มี
ความสัมพันธแบบทางเดียว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1  
 

ราคาน้ํามนัดิบในตลาด NYMEX: OIL 
จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผล โดยทําการทดสอบสมมติฐาน

สองทาง ดังนี้ 
การทดสอบวาราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX ไมเปนตนเหตุของราคาทองคํา

ภายในประเทศ พบวาไมปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา ราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX ไมเปน
ตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่นหมายความวา ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาด NYMEX ไมเปนตนเหตุของราคาทองคําภายในประเทศ 

สวนการทดสอบวาราคาทองคําภายในประเทศไมเปนสาเหตุของราคาน้ํามันดิบในตลาด
NYMEX พบวาปฎิเสธสมมติฐานหลักที่วา ราคาทองคําภายในประเทศไมเปนสาเหตุของราคา
น้ํามันดิบในตลาด NYMEX ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 นั่นหมายความวา ราคาทองคําภายในประเทศ
เปนสาเหตุของราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX  

ดังนั้นผลการทดสอบความสัมพันธที่ เปน เหตุ เปนผลกันระหว างราคาทองคํ า
ภายในประเทศกับราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX นั้นสรุปไดวา มีความสัมพันธแบบทางเดียวที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1  
 


