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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อราคาทองคําในตลาดโลก 

FACTOR DETERMINING CHANGES IN PRICE OF GOLD SPOT 

ทวพีงศ ์แซ่ล่ิม1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

---------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีคือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น กบัราคาทองคาํในตลาดโลก 2. เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน 

กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มอตัรา

แลกเปล่ียน กบัราคาทองคาํในตลาดโลก 5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงิน

เฟ้อ กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  

ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษา แบ่งเป็นตวัแปรอิสระคือ กลุ่มดชันีราคาหุ้น ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุน้ดาวโจนส์ , ดชันีหุน้ S&P500, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี, ดชันี

ตลาดหุน้ประเทศองักฤษ, ดชันีของตลาดหุน้ฮ่องกง, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น, 

ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ และดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั

กลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ ไดแ้ก่ ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะแพลทินมั

ในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

กลุ่มอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน  ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหว่างธนาคารของ

สหรัฐฯ , อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ และอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั

สหรัฐ อายุ 3 และ6 เดือน กลุ่มอตัราแลกเปล่ียน ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนยูโรต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ และอตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราเงินเฟ้อ  ไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีตวัแปรตามคือ ราคาทองคาํในตลาดโลก  

รวมตวัแปรทั้งส้ิน 20 ตวั ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรคือ ขอ้มูลอนุกรมเวลา

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แบบรายวนั ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 1,412 วนั 

โดยมีผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี จากผลการวิจยัพบวา่ มีตวัแปรเพียง 14 ตวัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํในตลาดโลก แบ่งเป็น 

1. ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์, ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐสิงคโปร์, ราคาแร่

โลหะเงินในตลาดโลก และราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก แปรผนัในทิศทางเดียวกนักบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 98.6 

2. ดชันีหุ้น S&P500, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี, ดชันีตลาดหุ้น

ประเทศองักฤษ, ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง, ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั, 

ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก, อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 3 

เดือน, อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา, อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐ 

และอตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ  แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 98.6 

3. ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก, 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ , อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

และอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 6 เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก 

คําสําคัญ: ราคาทองคาํ, ปัจจยัเศรษฐกิจ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was 1. To determine the relationship between 

world index group and gold spot price. 2. To determine the relationship between 

commodity group and gold spot price. 3. To determine the relationship between 

interest and return rate to gold spot price. 4. To determine the relationship between 

exchange rate group and gold spot price. 5. To determine the relationship between 

inflation rate and gold spot price. 

 Factors considered are 1. World Index Group are Dowjones industry Index, 

S&P500, DAX Index, FTSE100  Index, HANGSENG Index, NIKKEI Index, FSSTI 

Index and TWSE Index 2. Commodity Group are Silver spot, Nymex Crude oil, 

Platinum spot and Palladium spot 3. Interest rate and Return are Federal Fund Rate, 

Discount Rate, T-Bill 3 month and T-Bill 6 month 4. Inflation Rate 5. Exchange 

Rate are EUR/USD and USD/JPY. Combined total of 19 variables. Using secondary 

data on a day basis since January 2550 until May 2555 Total time 1412 days. 

The results showed that 

1. Dowjones Industry Index, FSSTI Index, Silver Spot and Nymex Crude 

Oil relationship in the direction gold spot price 98.6 percent confidence. 

2. S&P500, DAX Index, FTSE100  Index, HANGSENG Index, TWSE 

Index, Platinum Spot, T-Bill 3 month, Inflation, EUR/USD and USD/JPY 

relationship in the opposite direction gold spot price 98.6 percent confidence. 

3. NIKKEI Index, Palladium Spot, Federal Fund Rate, Discount Rate and 

T-Bill 6 month no relationship in the gold spot price 

KEY WORD: GOLD SPOT, ECONOMIC FACTORS 

บทนํา 

ในปัจจุบนันั้นราคาทองคาํมีความผนัผวนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการเขา้มาหา

ผลประโยชน์จากการเก็งกาํไรจากส่วนต่างของราคาทองคาํมากข้ึน และความกงัวลใน
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ปัญหาวิกฤติหน้ียุโรปท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ท่ีตอ้งมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อแกไ้ข

ปัญหาหน้ียโุรป ทาํใหก้ารคาดการณ์ราคาทองคาํนั้นทาํไดย้ากยิง่ข้ึน ความผนัผวนของ

ราคาทองคาํนั้นทาํให้นักวิเคราะห์ออกมาให้ความเห็น หรือคาดการณ์ราคาทองคาํ

ออกมาไม่เหมือนกนั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํจะเปล่ียนแปลงตาม

แรงผลกัดนัของตลาด (ความตอ้งการซ้ือ และความตอ้งการขาย) รวมไปถึงขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์ของตลาด ทาํให้บ่อยคร้ังท่ีนกัวิเคราะห์จะมี

ความเห็นท่ีไม่ตรงกนั แต่ในปัจจุบนันั้นมีเคร่ืองมือในการเก็งกาํไรจากราคาทองคาํ

เพิ่มข้ึน ซ่ึงเราสามารถทาํกาํไรได้เม่ือราคาทองคาํปรับตวัเพิ่มข้ึน และก็สามารถทาํ

กาํไรไดเ้ม่ือราคาทองคาํปรับตวัลดลง เช่น การทาํกาํไรในสัญญา Gold Future เป็นตน้ 

ถึงแม้จะมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากข้ึนแต่การคาดการณ์ราคาทองคาํก็มกัจะเกิด

ความผดิพลาดไดง่้าย โดยเฉพาะในระยะสั้น 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาทองคาํในตลาดโลก เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีกาํหนดการเคล่ือนไหวของราคา

ทองคาํในตลาดโลก ซ่ึงบางปัจจยันั้นในอดีตอาจเคยมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํ 

แต่ในปัจจุบนัอาจไม่เป็นเช่นนั้นแลว้ก็ได ้เน่ืองจากราคาทองคาํในปัจจุบนัมีการเขา้มา

เก็งกาํไรในทองคาํโดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนทาํให้ความผนัผวนของ

ราคายอ่มเกิดข้ึนไดม้าก และงานวจิยัน้ียงัเอ้ือประโยชน์ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถนาํ

ขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายต่างๆเพื่อ

พฒันาอุตสาหกรรมทองคาํภายในประเทศของผูป้ระกอบการเพื่อใช้ในการวางแผน 

และพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในทองคาํไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World 

Index) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot)  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ ์

(Commodity) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัรา

ผลตอบแทน (Interest rate and Return) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 
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4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มอัตราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate)กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) กบัราคาทองคาํ

ในตลาดโลก (Gold Spot) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ใช้ในการวางแผน และกาํหนดนโยบายในการลงทุนของภาครัฐ และ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมทองคาํ รวมทั้งผูป้ระกอบการคา้ทองคาํ 

2. ใชเ้ป็นแหล่งความรู้ใหก้บัผูท่ี้เร่ิมตน้สนใจลงทุนในทองคาํ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) ท่ีประกอบดว้ยทวีปอเมริกา 

(America Index), ทวีปยุโรป (Europe Index) และทวีปเอเชีย (Asia Index) แปรผนัใน

ทิศทางตรงขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

2. ตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีประกอบดว้ย กลุ่มโลหะ 

และพลงังานแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

3. ตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน (Interest rate and 

Return) ท่ีประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ (Federal 

Fund Rate), อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) และอตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 3 และ6 เดือน แปรผนัในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

4. ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) ท่ีประกอบดว้ย อตัรา

แลกเปล่ียนยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐ

ต่อเยน (USD/JPY) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold 

Spot) 

5. ตวัแปรอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) ท่ีประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) 

ดชันีราคาหุน้ดาวโจนส์ (Dowjones Industry Index) 

ดชันีราคาหุน้S&P (S&P500 Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ประเทศเยอรมนี (DAX Index)  

ดชันีตลาดหุน้ประเทศองักฤษ (FTSE100  Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ฮ่องกง (HANGSENG Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI Index) 

ดชันีของตลาดหุน้สาธารณรัฐสิงคโปร์ (FSSTI Index) 

ดชันีของตลาดหุน้สาธารณรัฐไตห้วนั (TWSE Index) 

 
 
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) 

ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (Silver Spot) 

ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (Platinum Spot) 

ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (Palladium Spot) 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Nymex Crude Oil) 

 

 

กลุ่มอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate) 

อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) 

อตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ (JPY/USD) 

 

 

 

 

กลุ่มอตัราดอกเบีย้และอตัราผลตอบแทน(Interest rate and Return) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ (Federal Fund Rate) 

อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อาย ุ3 และ6 เดือน 

อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation)  

อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ร า ค า ท อ ง คํ า ใ น ต ล า ด โ ล ก 
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แนวคิด 

ประพนัธ์ เศวตนันทน์ (2537) ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของ 

จอห์น เอ็ม. เคนส์ (John M. Keynes) ซ่ึงอธิบายวา่อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดนั้น

ถูกกาํหนดข้ึนจากเส้นความตอ้งการถือเงิน (Demand for Money) ตดักบัเส้นอุปทาน

ของเงิน (Supply of Money) ในดา้นความตอ้งการถือเงินนั้นเคนส์แบ่งอุปสงคข์องเงิน 

หรือความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อ

จบัจ่ายใช้สอย (Transaction Demand), ความต้องการถือเงินไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน 

(Precautionary Demand), ความตอ้งการถือเงินไวเ้พื่อเก็งกาํไร (Speculative Demand) 

ขวญั ใจจนัทร์สุวรรณ (2553) Tobin อธิบายว่า ในการพิจารณาตดัสินใจ

เก่ียวกบัรูปแบบในการเลือกหลกัทรัพย ์และความมัง่คัง่ของประชาชน ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เงินสด พนัธบตัรรัฐบาล บา้น ทอง เป็นตน้ สินทรัพยต่์างๆเหล่าน้ีต่างก็มี

คุณสมบติัเฉพาะตวัในเร่ืองของความปลอดภยัในการถือ หรือความเส่ียง ตลอดจน

ผลตอบแทนท่ีดึงดูดใจให้ประชาชนมาถือสินทรัพยแ์ต่ละชนิดนั้น ต่างก็มีตลาดของ

ตนเอง คือ มีอุปสงค ์และอุปทานของสินทรัพย ์ซ่ึงเราจะเห็นวา่ความตอ้งการ หรืออุป

สงค์ในการถือสินทรัพยข์องประชาชนจะกาํหนดจากคุณลกัษณะของสินทรัพย ์และ

ทฤษฎีการถือสินทรัพยน์ั้นๆ 

อภิชาต มงคลเกษตร (2551) ราคาทองคาํในเมืองไทย มีความสัมพนัธ์กับ

ราคาทองคาํในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัของ

ราคาทองคาํในตลาดโลก ไดแ้ก่ รายไดป้ระชาชาติของโลก ดชันีราคาผูบ้ริโภคของ

โลก ดชันีหลกัทรัพยด์าวโจนส์ ดชันีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํในตลาดโลก และจะ

กระทบต่อเน่ืองถึงราคาทองคาํในประเทศไทย ราคาทองคาํโลกจึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั (+) กบัราคาทองคาํในประเทศไทย 

Chewy, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=200701 ทฤษฎีเกมเป็น

แนวทาง หรือทฤษฎีท่ีใชใ้นการเจรจาต่อรองท่ีมีการศึกษา และนาํไปใชก้นัในวงกวา้ง 

ความจริงแลว้ ทฤษฎีเกม (Game Theory) นั้นเป็นทฤษฎีท่ีมีการใชก้นัในวงการต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเจรจาต่อรอง ทฤษฎี

http://www.oknation.net/blog/puridej
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=200701
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เกมสามารถท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ และพยากรณ์พฤติกรรมของคู่เจรจาหรือในกรณีท่ี

เป็นการเจรจาทางการทูตนั้ นก็สามารถท่ีจะพยากรณ์ถึงผลการเจรจาท่ีจะเกิดข้ึน 

ในทางวิชารัฐศาสตร์นั้ นทฤษฎีเกมก็เคยถูกหยิบยกมาอธิบายในเร่ืองเก่ียวกับ

พฤติกรรมของประเทศต่างๆในโลกยุคสงครามเยน็อนัเป็นโลกซ่ึงมีการแบ่งระบบ

การเมืองออกเป็น 2 ขั้ว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมได้ถูกนําไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมกลยทุธ์ (Strategic behavior) 

กิติวจัน์ ตุลสงวน (2552) แนวคิดในเร่ืองจิตวิทยามวลชนมาจากแนวคิดท่ีว่า 

การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมอารมณ์ของมวลชนในอนาคต และการพิจารณาถึงระดบั

ของการมองโลกในแง่ดีของมวลชน จะสามารถทาํให้เราเลือกโอกาสในการลงทุนได ้

แนวคิดน้ีเช่ือว่าการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนไม่ไดม้าจากหลกัเหตุ และผลของ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่เกิดข้ึนจากการมองโลกในแง่ดี และแง่ร้ายของนกัลงทุน ถา้

นกัลงทุนมองโลกในแง่ดีเกินไปจนควบคุมไม่ได ้ก็จะนาํไปสู่ความบา้คลัง่ และทาํให้

นกัลงทุนใชอ้ารมณ์ในการลงทุนมากกวา่การใชเ้หตุผล 

สุรชัย ไชยรังสินันท์, หนังสือ ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค การ

วเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้น โดยอาศยัรูปกราฟ

เพื่อจุดประสงค์ในการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทาง

เทคนิคจะศึกษาพฤติกรรมของหุ้นจากราคา และปริมาณการซ้ือขาย (หรือมูลค่าการ

ซ้ือขาย) 

วีรกร พิทยานนท์ (2553) วิธีหน่ึงท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

หรือคุณลกัษณะของขอ้มูล 2 ประเภท และจะนาํผลของความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์น้ีไปใช้พยากรณ์ตวัแปรหรือคุณลกัษณะของขอ้มูลได ้ในการวิเคราะห์เชิง

ถดถอยนั้ นจะมีการจําแนกตัวแปรท่ีจะศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) และ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรในการศึกษาน้ี  คือ กลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index), กลุ่มสินคา้

โภคภณัฑ์ (Commodity), กลุ่มอตัราดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน(Interest rate and 

Return), อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) และกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate)โดย



384 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

 

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะใช้ขอ้มูลเป็นรายวนัโดยใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 รวมเป็นระยะเวลา 1,412 วนั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก โดยการหาค่า

ความสัมพนัธ์นั้นจะใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) 

โดยใชก้ารพยากรณ์ท่ีมีตวัแปรอิสระหลายๆ ตวั โดยมีแบบจาํลองดงัต่อไปน้ี 

XGOLD = a + b1XDJ + b2XSP + b3XDAX + b4XFTSE + b5XHS + b6XNK + b7XFSSTI + 

b8XTW + b9XSV + b10XOIL + b11XPT + b12XPD + b13XFED + b14XDR + b15XT3 + b16XT6 

+ b17XINF + b18XEUR + b19XJPY 

สรุปผลการวจัิย 

จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 19 ตวั มีตวัแปรอิสระเพียง 14 ตวัท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลก ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ (XDJ), 

ดชันี S&P500 (XSP), ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี (XDAX), ดชันีตลาดหุ้น

ประเทศองักฤษ (XFTSE), ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง (XHS), ดชันีของตลาดหุ้น

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (XFSSTI), ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั (XTW), ราคาแร่

โลหะเงินในตลาดโลก (XSV), ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (XOIL), ราคาแร่โลหะ

แพลทินมัในตลาดโลก (XPT), อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 3 เดือน 

(XT3), อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา (XINF), อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์

สหรัฐ (XEUR) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อเยน (XJPY)  

โดยมีค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.986 แสดงว่าตวัแปรเหล่าน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกคิดเป็นร้อยละ 98.6 โดยสมมติให้ปัจจยั

อ่ืนๆคงท่ี ส่วนอีกร้อยละ 1.4 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากตัวแปรอิสระอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากตวัแปรอิสระดงักล่าว และหลงัจากปรับค่า R2 เป็น Adjusted R2 แลว้ ค่า 

R2 ยงัคงเดิม แสดงวา่ ตวัแปรอิสระเหล่าน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

ทองคาํไดร้้อยละ 98.6 ส่วนอีกร้อยละ 1.4 เกิดจากอิทธิพลอ่ืนๆภายนอกสมการ และ

นาํตวัแปรทั้งหมดมาทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) แปรผนัในทิศ

ทางตรงขา้ม กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) มีตวัแปรทั้งหมด 8 ตวั พบวา่ มี

ตวัแปรเพียง 5 ตวัท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ ดชันี S&P500, ดชันีของตลาดหุ้น

ประเทศเยอรมนี (DAX Index), ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง (HANGSENG Index), 

ดชันีตลาดหุ้นประเทศองักฤษ (FTSE100  Index) และดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐ

ไต้หวนั (TWSE Index) โดยแปรผนัในทิศทางตรงกันขา้มกับราคาทองคาํใน

ตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 3 ตวั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยมี

ตวัแปร 2 ตวัท่ีแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ 

ดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์ (Dowjones Industry Index) และดัชนีของตลาดหุ้น

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (FSSTI Index) และมีตวัแปร 1 ตวัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI 

Index) 

สมมติฐานข้อที่ 2 ตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) แปรผนัใน

ทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

กลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) มีตวัแปรทั้งหมด 4 ตวั พบว่า มีตวัแปร

เพียง 2 ตวัท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (Silver Spot) 

และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Nymex Crude Oil) โดยแปรผนัในทิศทางเดียวกบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 2 ตวั ไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐาน โดยมีตวัแปร 1 ตวัท่ีแปรผนัในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคาํใน

ตลาดโลก (Gold Spot) คือ ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (Platinum Spot) และ

มีตวัแปร 1 ตวัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ ราคา

แร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (Palladium Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 3 ตัวแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน 

(Interest rate and Return) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก 

(Gold Spot) 
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 กลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน (Interest rate and Return) มีตวัแปร

ทั้ งหมด 4 ตัว พบว่า มีตัวแปรเพียง 1 ตัว ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ อัตรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 3 เดือน โดยแปรผนัในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 3 ตวั ไม่เป็นไป

ตามสมมุติฐาน คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ (Federal Fund 

Rate) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) และอตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 6 เดือน โดยตวัแปรทั้ง 3 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 4 ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) แปรผนั

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

 ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate)  มีตวัแปรทั้งหมด 2 ตวั 

พบว่า ตวัแปรทั้ง 2 ตวัเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ อตัราแลกเปล่ียนยูโรต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EUR/USD) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อเยน (USD/JPY) โดยแปร

ผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 5 ตวัแปรอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) แปรผนัในทิศทางเดียวกบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) พบวา่ ตวัแปรน้ีไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยอตัรา

เงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา (Inflation) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลงานท่ีสําคญัท่ีคน้พบ คือ ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ (Dowjones Industry 

Index) มีผลกระทบต่อราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบั ทฤษฎี และหลกัความเป็นจริง เพราะในช่วงท่ีผา่นมาราคาทองคาํ และ

ดชันีหุ้นดาวโจนส์ ตอบสนองต่อมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เป็นอยา่ง

มาก โดยนกัลงทุนมกัจะคาดหวงัมาตรการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สู่ระบบ หรือท่ีเรียกวา่ QE 

เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ แต่ในทางกลบักนัมาตรการน้ีก็จะส่งผลต่อค่าเงิน US ท่ีจะอ่อน
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ค่าลง รวมไปถึงอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการใช้มาตรการต่างๆเหล่าน้ี จึงส่งผล

ทางบวกต่อดชันีดาวโจนส์ และทองคาํให้มีทิศทางเดียวกนั และเม่ือไม่มีมาตรการ

เหล่าน้ีออกมาก็จะส่งผลทางลบต่อทั้งสองตวัแปรเช่นกนั 

ผลงานท่ีสําคญัท่ีค้นพบอีกอนั คืออตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Inflation) มีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตาม ทฤษฎี และหลกัความเป็นจริงท่ี ทองคาํนั้นมกัเป็นสินทรัพยท่ี์ใช้

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Levin and Wright (2006) ท่ีกล่าววา่ ราคาทองคาํมี

ความสอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในระยะยาว อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน 

1% จะทาํให้ราคาทองคาํเพิ่มข้ึน 1% ดว้ยเช่นกนั ราคาทองคาํในระยะสั้นซ่ึงเป็นส่วน

ท่ีเบ่ียงเบนไปจากแนวโนม้ทองคาํในระยะยาวเป็นผลมาจากอุปสงค ์และอุปทานของ

ทองคาํในตลาดโลก 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุทยัวรรณ จริงจิตร (2536) ท่ีกล่าวถึงหลกัของ  

Law of Demand ท่ีวา่ “ถา้ราคาสินคา้หรือบริการใดๆเพิ่มข้ึน ความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

และบริการนั้นจะน้อยลง ในทางตรงกันขา้ม ถ้าราคาสินคา้หรือบริการใดๆลดลง 

ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการจะเพิ่มข้ึน”  ซ่ึงกฎของอุปสงคจ์ะเป็นจริงได ้ก็ตอ้ง

อยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยอ่ืนๆย ังคงท่ีเหมือนเดิม จากเหตุผลน้ีทําให้

ความสัมพนัธ์ของอัตราเงินเฟ้อกับราคาทองคาํในตลาดโลก มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาพ เอ่ียมวนานนทชัย (2546) ท่ีกล่าวว่า 

“ในระยะสั้นทองคาํไม่มีคุณสมบติั ในการเป็นสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อ 

(Hedge Against Inflation) แต่ในระยะยาวทองคาํเป็นสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงจาก

เงินเฟ้อ (Hedge Against Inflation)” ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชข้อ้มูลในระยะสั้น 

คือ ขอ้มูลรายวนั 

ขอ้เสนอแนะสําหรับผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรกาํหนดช่วงเวลาของขอ้มูล

ให้เหมาะสม เพราะบางคร้ังวิกฤติเศรษฐกิจ และภยัธรรมชาติต่างๆอาจส่งผลต่อตวั

แปรนั้นๆใหค้ลาดเคล่ือนไดเ้ช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

1. ความยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะตัวแปรแต่ละตัวมาจาก

แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน มีช่วงเวลาเปิดปิดตลาดท่ีแตกต่างกัน ทาํให้การลําดับ

ช่วงเวลาของขอ้มูลใหต้รงกนัทาํไดย้าก ขอ้มูลบางส่วนจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนได ้

 2. เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค 

(Technical Analysis) มาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทาํให้เกิดการเก็งกาํไรในระยะสั้นมาก

ข้ึน ราคาทองคาํจึงมีความผนัผวนในระหว่างวนัมากข้ึน จึงมีความยากต่อการท่ีจะนาํ

ความสัมพันธ์เหล่าน้ีมีสรุปทิศทางของราคาทองคํา จึงควรใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆมา

ประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติม เช่น Technical Analysis 

3. ในปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งต่อกนัรวดเร็ว ทาํให้ในหลายๆ

คร้ังการใช้ขอ้มูลในระดบัรายวนัอาจเกิดความผนัผวนได้ง่าย เช่น กระแสข่าวลือ

ระหวา่งวนัท่ีส่งผลต่อ Demand และSupply ของตลาด 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. สําหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไป เม่ือกาํหนดกรอบแนวคิดเรียบร้อยแลว้ ควร

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรก่อน ก่อนท่ีจะทาํในส่วนอ่ืนๆ เพราะความสัมพนัธ์

ของตวัแปรในอดีตย่อมเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะใช้งานวิจยัเก่าๆมาสรุป

ความสัมพนัธ์นั้นๆไม่ได ้และจะช่วยประหยดัเวลาในการทาํวจิยัไดม้ากอีกดว้ย 

2. ควรกาํหนดช่วงเวลาของขอ้มูลใหเ้หมาะสม เพราะบางคร้ังวิกฤติเศรษฐกิจ 

และภยัธรรมชาติต่างๆอาจส่งผลต่อตวัแปรนั้นๆใหค้ลาดเคล่ือนไดเ้ช่นกนั 

3. การทาํงานวิจยัมีขอ้จาํกดัมากมาย ทาํให้การจะนาํตวัแปรใหม่ๆมาใช้

กระทาํไดย้าก งานวจิยัท่ีออกมาจึงมีเน้ือหาท่ีไม่แตกต่างกบังานวจิยัอ่ืนๆมากนกั 
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