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บทคัดยอ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยนี้ ใช
ขอมูลรายวันระหวางป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 ซึ่งจากการศึกษาดวยวิธี Granger Causality พบวาราคา
ทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทยมีความสัมพันธกันโดยเปนสาเหตุซึ่งกันและกันใน
ทิศทางไปกลบั 
 

คําสําคัญ : การทดสอบความสัมพันธวิธี Granger Causality  ราคาทองคําแทง   ราคาน้ํามันเบนซิน 95 
 
Abstract 
 The study of the relationship between gold bar price and gasoline 95 price in Thailand 
uses the daily data during 2003-2008. Regarding the Granger Causality test, the bi-directional 
relationship between gold bar price and gasoline 95 price is found. 
 

Keywords : Granger Causality Test,  Gold Bar Price, Gasoline 95 Price 
 
บทนํา 
 ทองคํานับวาเปนโลหะท่ีมีคาที่ทุกคนยอมรับกันโดยทั่วไป มีความสวยงามและมีคุณคาในตัวเอง
สามารถที่จะเปล่ียนเปนเงินสดไดทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถใชเปนหลักทรัพยในการค้ํา ประกันความเสี่ยงได 
มีการประกาศราคาซื้อขายใหทราบอยางชัดเจนในแตละวัน เพ่ือใหทางรานคาทองคําในประเทศนําไปใชเปน
ราคามาตรฐานซื้อขายในแตละวัน 
 นอกจากทองคําแลว ยังมีน้ํามันเปนอีกส่ิงหนึ่งในปจจุบันที่มีการซื้อขายและประกาศราคา โดย
อางอิงจากตลาดโลก เมื่อมีอุปสงคตอการใชทรัพยากรน้ํามันอยางตอเนื่องยอมสงผลใหราคา น้ํามันใน
ตลาดโลกมี ความตองการสูงขึ้น และเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องก็ยอมสงผลกระทบตอตนทุน
ทั้งทางตรงและทางออมตอภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ซึ่งผลกระทบมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา
น้ํามันดิบใน ตลาดโลก จากการเก็งกําไรของนักลงทุนในตลาดน้ํามันดิบ ลวงหนาในตลาดโลก ยอมสงผลตอ
ราคาน้ํามันใน ประเทศไทย  
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 จากเหตุผลขางตน ผูลงทุนมักจะใหความสนใจและทําการคาดการณราคาทองคํา และ ราคาน้ํามัน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ทองคํา และราคาน้ํามัน   
ที่ถูกประกาศราคาใหทราบในแตละวันจากตางประเทศ เพ่ือใชในการ ตัดสินใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคําและราคาน้ํามัน หรือ สวนตางของราคาซื้อขาย ถือวาเปนผลกําไรที่ผูลงทุนจะไดจากการลงทุน 
จึงเปนที่นาสนใจวาการเคลื่อนไหวของราคาทองคําและราคาน้ํามัน มีการเคลื่อนไหวเปนสาเหตุ หรือ อางอิง
กันอยางไร เพราะหากทราบวา ราคาทองคําและราคาน้ํามัน มีสาเหตุ หรือ อางอิงตอกัน ก็จะทําใหผูลงทุน 
หรือ ผูที่มีความสนใจทั่วไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณผลกระทบจากการเคลื่อนไหว
ของราคาน้ํามันและ ราคา ทองคําที่เกิดขึ้น ซึ่งหากอัตราเงินเฟอเพ่ิมสูงมากขึ้น ก็ยังสามารถที่จะคาดการณ
เพ่ือชวยในการปองกันการที่มูลคาของเงินลดลง 
 เนื่องจากราคาทองคําในประเทศไทยมีการอางอิงจากตลาดตางประเทศเปนหลัก นอกจากนี้ 
ราคาน้ํามันก็มีการปรับสูงขึ้นในปจจุบัน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง ราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย จะทําใหนักลงทุนสามารถคาดการณการ
เคล่ือนไหวของราคาได 
 
สมมติฐาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีสมมติฐานกลางและสมมติฐานเลือก ดังนี้         
 สมมติฐานกลาง (Null Hypothesis) คือ ราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ไมมีผลตอราคา
ทองคําแทงในประเทศไทย 
 สมมติฐานเลือก (Alternative Hypothesis) คือ ราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย มีความสัมพันธ
ตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ใช
ขอมูลรายวันของราคาทองคําแทงซึ่งเปนราคาขายที่ไดจากสมาคมคาทองคํา และราคาน้ํามันเบนซินธรรมดา 95 
ในประเทศไทย ซึ่งเปนราคา ณ เวลา 05.00 น. ของแตละวัน ต้ังแต เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จะทําใหนักลงทุนทราบถึงทิศทางความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทง 
กับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนใน
ทองคําแทงจากราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ประเทศไทย มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางราคาทองคํากับปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
ไดแก ราคาทองคําแทงเฉล่ียของตลาดตางประเทศ ปริมาณเงินในมือประชาชน ดัชนีราคาผูบริโภคใน     
เขตกรุงเทพฯ คากําเหน็จ อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน การนําเขา ทองคํา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ   
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 ปติ ศุภพิโรจน (2523)  ศึกษาความสัมพันธราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตัวแปร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษาในชวงป พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2520 โดยมีวัตถุประสงคของการทําวิจัย เพ่ือวิเคราะห
ราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ วามีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธไปกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่
กําหนดขึ้น 4 ตัว ไดแก ราคาทองคําแทงโดยเฉลี่ย ณ ตลาดตางประเทศ ปริมาณเงินในมือประชาชน ดัชนี
ผูบริโภค และคากําเหน็จ อยางไร จากการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาด
กรุงเทพฯ จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแทงโดยเฉลี่ย ณ 
ตลาดตางประเทศ และดัชนีราคาผูบริโภคเขตกรุงเทพฯ นั่นคือ จะมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกันไป 
 อุทัยวรรณ จริงจิตร (2536)  ศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาทองรูปพรรณกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของ ระหวางป พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ
ราคาทองคํารูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ วามีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ไดแก ราคา
ทองคําแทงเฉล่ียของตลาดตางประเทศ ปริมาณเงินในมือประชาชน ดัชนีราคาผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ    
คากําเหน็จ อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน การนําเขาทองคํา และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไร 
จากการศึกษาพบวามีตัวแปร 6 ตัวที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ คือ 
ราคาทองคําแทงโดยเฉลี่ยของตลาดตางประเทศ คากําเหน็จ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดัชนีราคา
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ราคาน้ํามัน และ ปริมาณเงินในมือประชาชน โดยตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว มีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ ถึง 96.278% 
 ศิรประภา แกวมณี (2549) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันและราคาทองคํา 
โดย ใชราคาน้ํามันลวงหนาและราคาทองคําลวงหนา ตลาด NYMEX ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตวันที่ 1 
เมษายน 2543 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2549 รวมท้ังส้ิน 5 ป 358 วัน และใชเทคนิคโคอินทิเกรชันของของโจ
แฮนเซน เอเรอรคอเรคชัน และความเปนเหตุเปนผล 
  เมื่อทําการทดสอบความนิ่งขอมูลพบวาขอมูลมีความนิ่งที่ระดับผลตางอันดับที่ 1 (1st difference) 
โดยไมมีความลาชาของคาบเวลา (Lag = 0) แสดงวาขอมูลทุกตัวมีลักษณะนิ่งที่ (I1) จากการวิเคราะห
ความสัมพันธระยะยาวพบวาราคาทองคําลวงหนาจะมีควาสัมพันธระยะยาวกับราคาน้ํามันลวงหนาที่ราคา 
ลวงหนา 7 เดือนเปนตนไป โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สําหรับการปรับตัวระยะส้ัน ตาม
แบบจําลอง เอเรอรคอเรคชัน (Error correction model) พบวามีคาความเร็วในการปรับตัวสูดุลยภาพระยะยาว  
อยูในชวง 0 ถึง -1 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธที่แทจริง นอกจากนี้ผลการศึกษาทําใหทราบวา เมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์เบตาของขอมูลทั้ง 12 เดือน พบวามีคาใกลเคียงกันและมีคาลดลงเมื่อระยะเวลา     
สงมอบเพ่ิมขึ้น  
 เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันลวงหนาแลว พบวาคาความยืดหยุน ของ
ราคาทองคําลวงหนามีคานอยกวา 1 นั่นคือ ราคาทองคําลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาชากวา
ราคาน้ํามันลวงหนา ดังนั้นหากนักลงทุนตองการลงทุนในสัญญาลวงหนาภาวะตลาด ขาขึ้น ควรลงทุนใน
สัญญาลวงหนาราคาน้ํามันเพราะจะทําใหไดผลกําไรที่เร็วกวา ในทางตรงกัน ขามภาวะตลาดขาลงนักลงทุน
ควรลงทุนในสัญญาลวงหนาราคาทองคําเพราะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของราคานอยกวาสัญญา
ลวงหนาราคาน้ํามัน 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยตางประเทศของ Hommelberg (2004) และ Ranson (2005) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันและราคาทองคําในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Hommelberg (2004) ใช
ขอมูลระหวางป ค.ศ.1970 – ค.ศ.2004 และพบวาการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเปนไปในทิศทางเดียวกับ 
ราคาทองคํา สวน Ranson (2005) ใชขอมูลระหวางป ค.ศ.1968 – ค.ศ.2002 และพบวาการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ํามันเปนไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคําเชนกัน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธของราคาทองคําแทงและราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย ระหวาง
ป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 ในครั้งนี้ ใชวิธี Granger Causality ซึ่งเปนวิธีที่ใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง หรือ ตัวแปรทั้งสองกําหนดซึ่งกันและกัน หรือ ตางก็เปนตัวแปรที่ไมมี
สาเหตุซึ่งกันและกัน ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามัน
เบนซิน  95 ในประเทศไทย มีขั้นตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1   การทดสอบความนิ่งของขอมูลกอนที่นํามาทําการศึกษา เนื่องจากขอมูลที่นํามาศึกษา
เปนขอมูลอนุกรมเวลา ซึ่งการทดสอบความนิ่งของขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จะใช 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  โครีโลแกรม (Correlogram) เปนการพิจารณาตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองวามีลักษณะนิ่งที่
ระดับใด โดยใชการพล็อตของอัตสหสัมพันธในการตรวจสอบวาขอมูลนั้นนิ่งหรือไมนิ่ง  
 2.  ออกเมนซ ดิกกี้-ฟูลเลอร (Augmented Dickey-fuller test, ADF) โดยจะพิจารณาตัวแปรทุก
ตัวในแบบจําลองวามีลักษณะนิ่งหรือไมนิ่ง และถาขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง จะตองมีการทดสอบตอไปวาขอมูล
จะมีความนิ่งที่ระดับใด 
 ขั้นที่ 2   Granger Causality Tests 
 เมื่อทดสอบแลววาขอมูลมีความนิ่งที่ระดับใด จะนําตัวแปรที่ทดสอบไดรับการทดสอบความนิ่ง
นั้นมาทดสอบทิศทางความสัมพันธวาตัวแปรทั้งสองกําหนดซึ่งกันและกัน หรือตางก็เปนตัวแปรที่ไมมีสาเหตุ
ซึ่งกันและกัน โดยทดสอบวาราคาทองคําแทง (Gold Bar Price, GP) เปนสาเหตุของราคาน้ํามัน เบนซิน 95 
(Gasoline 95 Price,OP) หรือ ราคาน้ํามันเบนซิน 95 (Gasoline 95 Price, OP) เปนสาเหตุของราคาทองคาํแทง 
(Gold Bar Price, GP) โดยสถิติที่ใชในการทดสอบ คือ คาสถิติ F (F-statistic) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
เมื่อคาสถิติ F ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
 ขั้นที่ 3    นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 

สวนที่ 1  การทดสอบความนิ่งของขอมูล 
 การทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาเบื้องตนดวยโครีโลแกรม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และ 2) 
พบวา ขอมูลราคาทองคําแทงและขอมูลราคาน้ํามันเบนซิน 95 มีความนิ่งที่ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 
เนื่องจากมีขอมูลจํานวนนอยมากที่มีการเบี่ยงเบนมากกวาสองเทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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แผนภาพที่ 1  โครีโลแกรมราคาทองคําแทงที่ระดับ 
ความแตกตางอันดับที่ 1 

แผนภาพที่ 2  โครีโลแกรมราคาน้ํามันเบนซิน  95  
ที่ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 

 
ตารางที่ 1  การทดสอบความนิ่งของราคาทองคําแทงดวยวิธียูนิทรูท 
 

 ณ ระดับปกติ ณ ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 
คา ADF test 

(P-value) 
- 0.830200 
(0.8098) 

- 27.88298 
(0.00) 

 

คาวิกฤติ Mackinnon: 1% = -3.443848; 5% = -2.862972; 10% = -2.567579 
ที่มา : การคํานวณ 
 
ตารางที่ 2  การทดสอบความนิ่งของราคาน้ํามันเบนซิน 95 ดวยวิธียูนิทรูท 
 

 ณ ระดับปกติ ณ ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 
คา ADF test 

(P-value) 
- 1.358172 
(0.6041) 

- 11.11971 
(0.00) 

 

คาวิกฤติ Mackinnon: 1% = -3.433857; 5% = -2.862976; 10% = -2.567581 
ที่มา : การคำนวณ 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาราคาทองคําแทงเกิดความนิ่ง ณ ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 โดย
มีคา ADF Test นอยกวาคา Mackinnon ที่ระดับ 1% และจากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาราคาน้ํามันเบนซิน 95 
เกิดความนิ่ง ณ ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 โดยมีคา ADF Test นอยกวาคา Mackinnon ที่ระดับ 1% 
 เมื่อทําการทดสอบหาความนิ่งของขอมูลราคาทองคําแทงและราคาน้ํามันเบนซิน 95 ดวยวิธี      
ยูนิทรูทแลวพบวา ขอมูลราคาทั้งสองเกิดความนิ่งของขอมูล ณ ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 เมื่อทราบ
ระดับความนิ่งของขอมูลแลวจึงนําขอมูลไปทดสอบหาความสัมพันธของราคาทองคําแทงและราคาน้ํามัน
เบนซิน 95 ดวยวิธี Granger Causality 
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สวนที่ 2  Granger Causality Tests 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 

Null Hypothesis F-Statistic Prob. 
OP does not Granger Cause GP 5.07134 0.0017 
GP does not Granger Cause OP 18.6746 0.0000 

ที่มา: การคํานวณ 
 

 ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย 
โดยใชขอมูลที่ระดับความแตกตางอันดับที่ 1 ดวยวิธี Granger Causality เพ่ือพิจารณาความสัมพันธวาราคา
ทองคําแทงเปนสาเหตุของราคาน้ํามันเบนซิน 95 หรือราคาน้ํามัน เบนซิน 95 เปนสาเหตุของราคาทองคําแทง 
หรือราคาทองคําแทงและราคาน้ํามันเบนซิน 95 เปนสาเหตุซึ่งกันและกัน 
 จากคา F-Statistic พบวา สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักของ Granger Causality ได ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 99% นั่นคือ ราคาน้ํามันเบนซิน 95 เปนสาเหตุของราคาทองคําแทงในประเทศไทย 
นอกจากนี้จากคา F-Statistic ยังแสดงวา ราคาทองคําแทงเปนสาเหตุของราคาน้ํามัน เบนซิน 95 ในประเทศไทย 
นั่นคือ ราคาทองคําแทงและราคาน้ํามนัเบนซิน 95 เปนสาเหตุซึ่งกันและกันในทิศทางไปกลับ (Bi-directional 
Causality) 
 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษานี้ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทงกับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย โดยใชขอมูลรายวันระหวางป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 จากการศึกษาพบวาราคาทองคําแทง
กับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย มีความสัมพันธกัน โดยเปนสาเหตุซึ่งกันและกัน ซ่ึงการพบ
ความสัมพันธระหวางราคาทองคํากับราคาน้ํามันนั้นเหมือนกับผลการศึกษาของ อุทัยวรรณ จริงจิตร (2536) 
ศิรประภา แกวมณี (2549) Eric Hommelberg (2004) และ Ranson (2005) 
  ทั้งนี้ ราคาทองคําแทงในประเทศไทยอางอิงจากราคาทองคําจากตลาดโลก สวนราคาน้ํามัน 
เบนซิน 95 ในประเทศไทยอางอิงจากราคาน้ํามันในตลาดลวงหนาประเทศสิงคโปร และ ราคาน้ํามันในตลาด
ลวงหนา ของประเทศสิงคโปร อางอิงจากราคาน้ํามันในตลาดโลก นั่นคือ ความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทง
กับราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในประเทศไทย อาจสามารถอธิบายไดจากความสัมพันธของราคาทองคําแทงและ
ราคาน้ํามันในตลาดลวงหนาของ ตางประเทศ 
 เนื่องจากทองคําแทงและน้ํามันเปนสินคาที่ทดแทนกันในการลงทุนที่มีการซื้อขายลวงหนา โดย
นักลงทุนในตางประเทศ เมื่อราคาทองคําแทงลวงหนาในตลาดตางประเทศเปนขาลงและราคาน้ํามัน 
ลวงหนาในตลาดตางประเทศเปนตลาดขาขึ้น นักลงทุนก็จะปรับการลงทุนมาที่ตลาดน้ํามัน ลวงหนาเพ่ือ
แสวงหาผลกําไร สงผลใหราคาน้ํามันลวงหนาในตางประเทศปรับตัวสูงขึ้น เมื่อราคา นํ้ามันลวงหนาใน
ตางประเทศปรับตัวสูง ขึ้นสงผลใหราคาน้ํามันในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นดวย  ในทางตรงกันขาม เมื่อราคา
ทองคําลวงหนาเปนตลาดขาขึ้นและราคาน้ํามันลวงหนาเปนตลาดขา ลงนักลงทุนก็จะปรับการลงทุนมาท่ี
ตลาดทองคําลวงหนาในตลาดตางประเทศเพื่อแสวงหาผลกําไรสงผลใหราคาทองคําในตลาดลวงหนาปรับตัว
สูงขึ้น เมื่อราคาทองคําในตลาดลวงหนาปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหราคาทองคําในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น
เชนกัน จึงสงผลใหเกิดความสัมพันธทิศทางไปกลับระหวางราคาทองคําแทงและราคาน้ํามันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย 
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 อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงราคาทองคําแทงและราคาน้ํามัน เบนซิน 95 
ในประเทศไทย ในการศึกษาครั้งตอไปควรนําขอมูลราคาน้ํามันประเภทอื่นในประเทศ ไทย เชน ราคาน้ํามัน 
ดีเซล และราคาน้ํามันเบนซิน 91 ตลอดจนราคาทองคํารูปพรรณในประเทศไทย เพ่ือทําใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางราคาทองคํากับราคาน้ํามันมากขึ้น นอกจากนี้ ควรนําขอมูลปจจัยอื่น เชน ราคาทองคําในตลาด
ตางประเทศ คากําเหน็จ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ มาใช
ในการศึกษาความสัมพันธเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีประโยชนและทําใหไดขอสังเกตอื่นที่นาสนใจมากขึ้น 
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