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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลก โดยเลือกศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก              
ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก    ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก    อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์
สหรัฐ อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร  และอตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  โดยใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) แบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เป็นจ านวน 60 เดือน มา
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีทางเทคนิคของสมการถดถอยโดยทดสอบดว้ยโปรแกรม Eviews  ซ่ึงเป็น
โปรแกรมทางสถิติเพื่อด าเนินการหาความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลก พบว่า ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะ
เงินในตลาดโลก    ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก   ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก   อตัราแลกเปลี่ยน
เงินยโูร  เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าในตลาดโลกอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองค าใน
ตลาดโลก  และยงัพบว่าตวัแบบท่ีไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถพยากรณ์ทิศทางราคาทองในตลาดโลกโดยมี
ความแม่นย  า 89.75% 
 

 ค าส าคญั : ทองค า  ปัจจยั 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the affecting factors to the gold price in the world market 
through relationships of factors, for example, crude oil price in the world market, silver price in 
the world market, platinum price in the world market, palladium price in the world market, US 
Dollar currency exchange rate, Euro currency exchange rate  and the policy rate of the US 
government by using the monthly secondary data from January 2007 to December 2011 (for 60 
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months) to analyze the relationship by the regression equation technique and the Eviews program, 
the statistical program to examine the relationship. 
 According to the research, crude oil price in the world market, silver price in the world 
market, platinum price in the world market, palladium price in the world market, US Dollar 
currency exchange rate, Euro currency exchange rate and the policy rate of the US government 
were the affecting factors to the gold price changing in the world market through relationships of 
factors with statistical significance at 0.05 level. The policy rate of the US government had no 
effects to the gold price in the world market. Moreover, the result showed that the model of this 
research could predict the gold price direction in the world market with an accuracy of 89.75%. 
Keywords: Gold, Factors 
 

บทน า 
           ทองค า (Gold) มีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินเป็นอยา่งมากโดยเร่ิมตั้งแต่สมยัก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง เศรษฐกิจโลกไดมี้การเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเขา้สู่มาตรฐานทองค า (Gold standard 
system) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการก าหนดค่าของหน่วยเงินตราเทียบกบัน ้าหนกัของทองค า โดยเงินตราสามารถแลก
กลบัเป็นทองค าไดทุ้กโอกาส และทางการไม่สามารถเขา้มาจ ากดัปริมาณการส่งออก และน าเขา้ทองค าไดจึ้งเปิด
โอกาสใหมี้การเคลื่อนยา้ยทองค าไดอ้ยา่งเสรีทัว่โลก  ทองค าเป็นสินคา้โภคภณัฑเ์น่ืองจากมีลกัษณะ มีคุณสมบติั
ท่ีเหมือนกนัเกือบทุกประการไม่ว่าจะผลิตจากแหล่งใดในโลก โดยก าหนดมาตรฐานในแง่ของน ้าหนกัท่ีท าการซ้ือ
ขายรวมทั้งมีการก าหนดระดบัความบริสุทธ์ิท่ีท  าการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกนั  ทองค าเป็นโลหะท่ีมีค่าในตวัมนัเอง  
สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม และบริการหลายๆประเภท  รวมทั้งยงัถูกใชเ้ป็นสินทรัพยท่ี์
เป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพที่มีลกัษณะที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวับ่งช้ีเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าทองค าสามารถคงคุณลกัษณะที่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดของตลาด ยามใดท่ีเกิดความไม่มัน่คงทางการเมือง ยามท่ีสถานการณ์ทางการเงินผนั
ผวน หรือช่วงที่ค่าเงินเฟ้อสูง ทองค าจะเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภยัในการกระจายความเส่ียงของการลงทุน และ
ทองค ามีความผนัผวนนอ้ยกว่าสินทรัพยช์นิดอื่นๆ โดยเฉพาะสินทรัพยท์ีมีความผนัผวนต ่าจะสามารถลดความ
เส่ียงในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนและยงัช่วยเพิ่มผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนอีกดว้ย 

ปัจจุบนักระแสการลงทุนในทองค าก  าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากไม่แพก้ารลงทุนประเภทอื่น จาก
แนวโนม้ราคาทองค าในตลาดโลกยงัมีโอกาสปรับตวัข้ึนไดอ้ีก ดงัแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวของราคาทองค า 96.5% น ้าหนกั 1 บาท 
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ที่มา : Thai Gold Price 
เป็นผลมาจากความตอ้งการในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั  การใชท้องเป็นเงินทุนส ารองระหว่าง

ประเทศ รวมถึงความตอ้งการลงทุนในทองค ารูปพรรณต่างๆซ่ึงประเทศไทย ราคาทองค าส่วนใหญ่จะไดรั้บ
อิทธิพลมาจากราคาทองค าท่ีซ้ือขายกนัในตลาดโลกซ่ึงราคาดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาอนั
เน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก ราคาแร่
โลหะแพลทินมัในตลาดโลก ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลา ร์สหรัฐเม่ือเทียบ
กบัยโูร อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา   (คมสิทธ์ิ เชิดชูศกัดิ์ สกุล , 2551)  และทองค าใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นทองค าที่มาจากการน าเขา้จากต่างประเทศ  ซ่ึงจะส่งผลท าใหร้าคาทองค าในประเทศมี
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าในตลาดโลก    จึงท าใหท้องค าเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นถึงความ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและเป็นอีกทางเลือกในการกระจายความเส่ียงจากการออมเพื่อลดความผนัผวนที่มา
จากผลกระทบของปัจจยัภายในประเทศ 
  

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
                         

                            ตัวแปรอิสระ                                                                                                 ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ทฤษฎี  
 Regression Analysis วิธีการทางสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหน่ึงตวัหรือ
หลายตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวั ใชว้ิธีพลอ็ตค่าของตวัแปรตามบนแกนตั้งและตวัแปรอิสระบนแกนนอนของ
กราฟ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปร แลว้หาเส้นความสัมพนัธ์ที่เหมาะสมที่สุดกบัขอ้มูล เส้น
ความสัมพนัธ์น้ีใชใ้นการหาค่าของตวัแปรอิสระท่ีจะท านายค่าของตวัแปรตามไดดี้ที่สุด 
 การวิเคราะห์ถดถอยที่มีตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียวเรียกว่า “การถดถอยอยา่งง่าย” (simple regression) 
และการวิเคราะห์ถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระสองตวัข้ึนไปเรียกว่า “การถดถอยหพ”ุ (multiple regression) 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์มีสมมติฐานว่าขอ้มูลหน่ึงๆ จะมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอื่นๆ เม่ือสามารถ
ทราบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั้น กจ็ะน าความสัมพนัธ์นั้นมาใชใ้นการพยากรณ์วิธีการทางสถิติท่ีนิยมคือ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ซ่ึงเป็นการน าเอาค่าของตวัแปรในอดีตมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กนั
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามอยูใ่นรูปของสมการดงัน้ี 

-ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก   
-ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก               
-ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก     
-ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก       
-อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ 
-อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร   
-อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

 
 
 

 
 

 
ราคาทองค าในตลาดโลก 
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Y  = a + bX1 + bX2 +…+ bXj + ε 

เม่ือ 
 Y  คือ ค่าของตวัแปรตามจากการพยากรณ์ 
 Xj คือ ค่าของตวัแปรอิสระ 
   j  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
งานวิจัย 

คมสิทธ์ิ  เชิดชุศกัดิ์  (2551) ไดศ้ึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกดว้ย
วิธีการวิเคราะห์ถดถอย  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนัตั้งแต่วนัท่ี1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีราคาทองค าปรับตวัสูงข้ึนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นตต่์อปี การศึกษาคร้ังน้ีไดรู้ปแบบการถดถอยเชิงเส้นใน
การวิเคราะห์  โดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาทองค าในตลาดโลก,  เป็นตวัแปรตามกบัปัจจยัที่มีผลกระทบ
คือตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะแพลทินมั ใน
ตลาดโลก, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก, อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทยีบกบัยโูร, และอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  โดยใชข้อ้มูลรายวนัของตวัแปรต่างๆ  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาทองค าตลาดโลก  คือราคาน ้ามนัดิบใน
ตลาดโลก, ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมใน
ตลาดโลก, และอตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเม่ือเทียบกบัยโูรโดยมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลก
ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ปริญญา  ธรีภาพไพบูลย ์(2549)  ไดท้  าการศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ราคาทองค าในตลาดโลก  โดยท าการทดสอบกบัขอ้มูลตลาดทองค าแท่งในตลาดโลก  ในช่วงเดือนมกราคม 
พ.ศ.2542  ถึงเดือนธนัวาคม  พ.ศ.2548  ส าหรับก าหนดราคาของสินทรัพยเ์กง็ก  าไรทางการเงินหรือสินคา้เกง็ก  าไร
คงทน  โดยใชแ้บบจ าลองอุปสงค ์ อุปทาน  และแบบจ าลองอุปทานคงที่  ท  าใหไ้ดส้มการระดบัราคาคงที่
ประมาณแบบจ าลองโดยวิธี Multiple Regression  ในรูป Linear และ Log-linear Form  ในรูปสมการราคาทองค า
ที่มีผลจากปัจจยัต่างๆอนัไดแ้ก่  ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นตวัวดั
, ราคาโลหะเงิน, ราคาหุน้ดาวน์โจน, อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐ, อตัราเงินเฟ้อสหรัฐ, ราคาน ้ามนัดิบ, ราคา
ทองค าในช่วงเวลา t-1  และดชันีช้ีวดัความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ  

ผลการศึกษาโดยใชข้อ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  และราคาทองค าในตลาดโลกช่วง  พ.ศ.2542  
ถึง พ.ศ.2548  โดยสามารถสรุปไดว้่าการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา  มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงราคาทองค า  การเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ดาวน์โจนมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงราคาทองค ามีนยัส าคญันอ้ยมาก  แสดงว่า  การ
เปลี่ยนแปลงของดชันีในตลาดหุน้มีส่วนส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองค านอ้ยมากจากการยา้ยการลงทุนใน
ทองค าไปเป็นลงทุนในตลาดหุน้  ราคาโลหะเงินมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั  การ
เปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี่ยนแปลงราคาทองค าอยา่งมีนยัส าคญั
นอ้ยมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัลงทุนในตลาดทองค าจะไดรั้บอิทธิพลจากสภาพอุปสงค์-อุปทานของน ้ามนัใน
ตลาดโลกมากกว่าการตดัสินใจในการก าหนดราคาจากกลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนั  แต่ราคาน ้ามนัจะส่งผลทางออ้มผ่าน
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อตัราเงินเฟ้อแทน  ราคาทองค าในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในปัจจุบนัค่อนขา้งนอ้ย  แสดงใหเ้ห็นว่า
ขอ้มูลไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งอยา่งสมบรูณ์ต่อพฤติกรรมปัจจุบนั  ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัราคาทองค าในตลาดโลกอยา่งไม่มีนยัส าคญั  ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาทองค าจะไม่มีการปรับลดลงทนัทีท่ีค่าเงิน
ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนในระยะสั้น  อตัราเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัราคา
ทองค าในตลาดโลกอยา่งไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรง  

สุชาดา  ยิง่ภกัดี (2547)  ไดท้  าการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่ง ณ ตลาด
กรุงเทพฯ  และความเช่ือมโยงราคาของทองค าแท่งระหว่างตลาดในประเทศไทย กบั ตลาดในต่างประเทศ  ไดแ้ก่ 
ตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอร์ก และตลาดฮ่องกง  วิเคราะห์ถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าแท่ง ณ ตลาด
กรุงเทพฯ  โดยใชว้ิธีทางสถิติ  ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและสมการถดถอยในการวิเคราะห ์

ผลการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ  พบว่า ราคาทองค าแท่งผนัแปรอนั
เน่ืองมาจากฤดูกาลนอ้ย  โดยดชันีฤดูกาลมีค่ามากที่สุดในเดือนกุมภาพนัธ์ เท่ากบั 102.24 และมีค่านอ้ยทีสุดใน
เดือนสิงหาคม เท่ากบั 97.74 ราคาทองค า ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีแนวโนม้เพิ่งสูงข้ึนดว้ยอตัราเฉลี่ยร้อยละ3.62 ต่อปี 
และผลการศึกษาเช่ือมโยงราคาทองค าแท่งพบว่าราคาทองค าแท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีความเช่ือมโยงกบัราคา
ทองค าแท่งของฮ่องกงมากที่สุด  รองลงมา คือ ตลาดนิวยอร์ก และลอนดอน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของความ
ยดืหยุน่ของการส่งผ่านราคาเท่ากบั 0.929, 0.918, 0.916 ตามล าดบั ส าหรับราคาทองค าแท่ง ณ ตลาดฮ่องกงพบว่า  
มีความเช่ือมโยงราคากบัราคาทองค าแท่ง ณ ตลาดลอนดอน และ นิวยอร์กเป็นอยา่งมาก  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ของความยดืหยุน่ของการส่งผ่านราคาเท่ากบั 0.992 และ 0.991 ตามล าดบั  จากการศึกษาจีงสรุปไดว้่า ราคาทองค า
แท่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯมีความสัมพนัธ์และความอ่อนไหวตามราคาทองค าแท่งของตลาดโลกและมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐ, ดอกเบ้ียเงินกูร้ะหว่าธนาคารของสหรัฐ,ราคา
น ้ามนัดิบเฉลี่ยโอเปก และดชันีหุน้เป็นตน้ 

Levin and Wright (2006) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Short-run and Long-run determinants of the price of 
Gold ไดท้  าการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  โดยศึกษาใน
แนวทางท่ีใหร้าคาทองค าความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินเฟ้อโดยเพิ่มปัจจยัทางดา้นความเส่ียงดา้นการเงิน  และ
การเมือง พบว่าราคาทองค ามีความสอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในระยะยาว  อตัราเงินเฟ้อที่
เพิ่มข้ึน 1% กจ็ะท าใหร้าคาทองค าเพิ่มข้ึน 1% ดว้ยเช่นกนั  ราคาทองค าในระยะสั้นซ่ึงเป็นส่วนท่ีเบ่ียงเบนจากไป
จากแนวโนม้ทองค าในระยะยาวเป็นผลจากอุปสงค ์ และอุปทานของทองค าในตลาดโลก  ผลการศึกษายงัสรุปได้
ว่าเน่ืองจากการท่ีค่าเงินดอลลาร์อ่อนตวัลงจะท าใหป้ระเทศอื่นๆหนัมาซ้ือทองค าเพิ่มข้ึน  จึงท าใหร้าคาทองค าเพิ่ม
สูงข้ึน  ดงันั้นการถือครองทองค าในช่วงท่ีเงินดอลลาร์อ่อนตวักส็ามารถป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินท่ีอ่อนตวันั้น
ได ้ ผลการศึกษานั้นยงัไม่รวมถึงบทบาทของการถือครองทองค าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อใน
ประเทศอื่นๆท่ีบริโภคทองค าในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ  เช่น ประเทศอินเดีย, จีน, ตุรกี และซาอุดิอารเบีย  
พบว่าในระยะ 30 ปีท่ีผ่านมา ราคาทองค าในสกุลเงินทอ้งถิ่นมีราคาท่ีดีกว่าราคาท่ีควรจะเป็นเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราเงินเฟ้ออยา่งไรกต็ามผลการศึกษาไม่ไดค้รอบคลุมถึงประเทไทย 

Pulvermacher, Dempster and Mulligan (2007) ไดท้  าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าทองค า  สินคา้
โภคภณัฑแ์ละดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นสหรัฐอเมริกา  พบว่า  โลหะเงินมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูท่ี่ 0.73 
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และน ้ามนัดิบเบรนทมี์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูท่ี่ 0.33 ตีความหมายไดว้่า ราคา
โลหะเงินและน ้ามนัดิบเบรนทมี์ทิศทางของราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

    1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองค าในตลาดโลก 
    2. เพื่อคาดคะเนราคาทองค าในตลาดโลก          
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก  ราคา
แร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ  
อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร  อตัราดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐอเมริกาประกาศโดยสหรัฐอเมริกา   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในทองค าของนกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป                 
    2. สามารถระบุถึงตวัแปรที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์ราคาทองในตลาดโลกได ้

 
สมมตฐิานในการวจิยั 

1. ปัจจยัอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย  ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก  ราคาแร่
โลหะแพลทินมัในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ  อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินยโูร  อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา   เป็นปัจจยัที่มีผลต่อราคาทองค าใน
ตลาดโลก  

2. แบบจ าลองการคาดคะเนราคาทองค าในตลาดโลกมีความแม่นย  า มากกว่าร้อยละ 70 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาศยัการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากราคาปัจจยัต่าง ๆ  ใน
ตลาดโลก (secondary data) โดยมีล  าดบัขั้นน าเสนอ ดงัน้ี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบจ าลองของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าตลาดโลก สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
             GOLD =  f (OIL, SIL, PLA, PAL, EURO,US, FED) 
 โดย            GOLD     =  ราคาทองค าในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์ ) 
                          OIL      =  ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล) 
                          SIL       =  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์ ) 
                          PL        =  ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์)  
                          PAL     = ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อออนซ์ )  
                          EURO  =  อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร 
           US        =  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ 
                          FED     =  อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (เปอร์เซ็นตต่์อปี ) 
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การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและช่วงเวลา
การเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
 ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก  
ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ  อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร  อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา   
การวิเคราะห์ข้อมูล    
                การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้ง 
7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก  
ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ  อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร  อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา   
                โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดท้  าการหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั จากนั้นจึงน าตวัแปร
อิสระแต่ละตวัที่ผ่านการทดสอบ มาหาค่าความสัมพนัธ์กบัค่าตวัแปรตาม โดยใชเ้ทคนิคดงัน้ีสมการถดถอยจะถูก
ทดสอบจากโปรแกรม Eviews ซ่ึงเป็นโปรแกรมทางสถิติ โดยมีการทดสอบสมมติฐาน และตรวจสอบผล
ดงัต่อไปน้ี 
1.ทดสอบโดยค่าสถิติ F เป็นการทดสอบสมมติฐานว่ามีตวัแปรอยา่งนอ้ย 1 ตวัที่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม
อยา่มีนยัส าคญัหรือไม่ 
2.ทดสอบโดยค่าสถิติ t เป็นการทดสอบตวัแปรอิสระแต่ละตวัในสมการถดถอยมีความสัมพนัธ์กบัตวัตามอยา่มี
นยัส าคญัหรือไม่ 
3. ตรวจสอบค่า R ซ่ึงเป็นตวับอกถึงความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามของแบบจ าลองนั้นๆ 
 
 

ผลการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นในการวิเคราะห์ โดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ราคาทองค าในตลาดโลก(GOLD) เป็นตวัแปรตาม กบัปัจจยัที่มีผลกระทบ คือตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ราคาโลหะเงิน
(SIL),ราคาพลัลาเดียม(PAL),ราคาแพลทินมั(PLA), ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ(U.S.), ค่าเงินยโูร(EURO), ราคา
น ้ามนัดิบ(OIL) และอตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (FED)  โดยใชข้อ้มูลของตวัแปรต่าง 
ๆ เป็นรายเดือน  สามารถสรุปความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี  
    GOLD  =  0.017 + 0.094OIL + 0.286SIL +  0.204PLA + 0.189PAL - 0.389US - 0.123EURO                             
               (3.775)ns     (1.721)**   (5.520)**     (2.519)**      (2.916)**      (1.146)**     (0.620)**   
               + 0.033FED 
               (1.715)ns 
 R2  = 0.765545   Adjusted R2  = 0.753462   D.W. = 2.290460   F-statistic  10.48091 
   โดยที่     ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า t – statistic   
                   ** แสดงนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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  จากสมการที่ศึกษาไดข้า้งตน้แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาด  
โลกนั้นพบว่า ค่า Adjusted R2  มีค่าเท่ากบั  0.7534  แสดงว่าตวัแปรอิสระเหล่าน้ีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของราคาทองค าในตลาดโลก คิดเป็นร้อยละ 75.3462  โดยสมมติใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที่ ส่วนอีก 24.66  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมาจากตวัแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตวัแปรอิสระดงักล่าว จึงแสดงไดว้่า   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลก(OIL)  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (SIL) ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (PLA)   
ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (PAL)   อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ อตัราแลกเปลี่ยนเงินยโูร  และ
อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงราคาทองค าใน
ตลาดโลกได ้ประมาณร้อยละ 75.34  ส่วนอีกร้อยละ 24.66 เป็นอิทธิพลจากตวัแปรภายนอกสมการและเม่ือ
พิจารณาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัราคาทองค าพบผลการวิจยั ดงัน้ี 
  พิจารณาจากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) พบค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.094  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกไปในทิศทางเดียวกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ เม่ือราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรลจะส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเพิ่มข้ึนเปลี่ยนแปลงไป  0.094 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในทิศทาง
เดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที่  
 พิจารณาจากราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (SIL) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.286  แสดงใหเ้ห็นว่า  ราคาแร่
โลหะเงินในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั  ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ เม่ือราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์จะส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเพิ่มข้ึนเปลี่ยนแปลงไป  0.286  ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในทิศทาง
เดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที่  
 พิจารณาจากราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (PLA) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.204  แสดงใหเ้ห็นว่า  
ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั  ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ เม่ือราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จะส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเพิ่มข้ึนเปลี่ยนแปลงไป  0.204  ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที่ 
 พิจารณาจากราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (PAL) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.189  แสดงใหเ้ห็นว่า  
ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั  ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ เม่ือราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก
เปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จะส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเพิ่มข้ึนเปลี่ยนแปลงไป  0.189  
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที ่
 ส าหรับอตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (US) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.389 แสดงใหเ้ห็นว่า อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางตรงกนัขา้ม  ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ คือ เม่ืออตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน
ไป 1 ดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงลดลงไป  0.389  ดอลลาร์สหรัฐในทิศทาง
เดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที่ 
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 ส าหรับอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูร (EURO) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.123 แสดงใหเ้ห็นว่า อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูร มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางตรงกนัขา้ม  ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ เม่ืออตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูร เปลี่ยนแปลงลดลงไป 1 ยโูรจะส่งผล
ใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไป  0.123  ดอลลาร์สหรัฐในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดใหปั้จจยั
อื่นๆ คงที่ 
 ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (FED) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.033 
แสดงใหเ้ห็นว่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อราคาทองค าใน
ตลาดโลก  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาทองค าในตลาดโลก มี 6  ปัจจยัหลกั คือ ราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก  ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก  ราคาแร่พลัลาเดียม
ในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ  อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูร โดย 
 ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทาง
เดียวกนั การท่ีราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกเพิ่มข้ึน เป็นสาเหตุใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเพิ่มข้ึนไปไดเ้น่ืองจากว่า 
ทองค าจดัเป็นสินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องและเป็นสินทรัพยท์ี่สามารถน ามาใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงิน
เฟ้อได ้ประกอบกบัราคาน ้ามนัในปัจจุบนัสามารถน ามาเป็นช้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพรวมภาวะเงินเฟ้อของทัว่โลก  
ได ้ จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่สนบัสนุนให้ราคาทองค านั้นมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาน ้ามนัใน
ตลาดโลก   อีกทั้งน ้ามนัยงัมีปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในการท าเหมืองแร่ทองค า ดงันั้นหากราคาน ้ามนัในตลาดโลก
ปรับตวัสูงข้ึน กย็อ่มส่งผลท าใหต้น้ทุนการผลิตทองค าเพิ่มข้ึนโดยตรง  ท  าใหน้กัลงทุนสามารถคาดคะเนหรือ
ท านายไดว้่าถา้หากราคาน ้ามนัในตลาดโลกยงัคงปรับตวัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ เช่นน้ี ราคาทองค ากจ็ะขยบัตวัตามราคา
น ้ามนัไปเร่ือย ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (SIL) เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทาง
เดียวกนั อนัเน่ืองมาจากโลหะเงินนั้นเป็นสินคา้ที่ใชป้ระกอบกบัทองค าในการท าเคร่ืองประดบั หรือใน
อุตสาหกรรมอญัมณี  คือ ถา้มีการน าทองค ามาใชเ้ป็นปริมาณท่ีมากข้ึน กจ็ะท าใหต้อ้งบริโภคโลหะเงินในปริมาณ
ท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย สาเหตุเน่ืองมาจากทองค าและแร่โลหะเงินนั้นเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั 
 ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (PLA) และ ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (PAL)  เป็น
ปัจจยัหน่ึงที่มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   ดว้ยเหตุผลที่ว่านกัลงทุนมีการ
เกร็งก  าไรของกองทุนสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดสินคา้โภคภณัฑม์ากข้ึน กอปรกบัเกิดกระแสท่ีนกัลงทุนนิยมเขา้ไป
ท าธุรกรรมในตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ จึงเป็นการส่งผลกระทบต่อราคาของกลุ่มสินคา้
โภคภณัฑใ์หมี้ทิศทางการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าและยิง่ท  าใหเ้กิดความผนัผวนมากยิง่ข้ึน 
 อตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (US)  นั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกที่
ส าคญัตวัหน่ึง เน่ืองจากการซ้ือขายทองค าในตลาดโลกก าหนดราคาส่งมอบกนัเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อ
น ้าหนกัออนซ์  เม่ือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากวิกฤติเศรษฐกิจซับไพร์มภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ยิง่
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ท าใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยเงินทุนเพื่อไปลงทุนในทองค าแทน ดงันั้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐจึงมี
ความสัมพนัธ์แบบผกผนั จึงท าใหร้าคาทองค าปรับตวัเพิ่มข้ึน 
 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูร (EU) มีผลกระทบต่อราคาทองค าในตลาดโลกในทิศทางตรงกนัขา้มหรือมี
ความสัมพนัธ์แบบผกผนั ซ่ึงส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากวิกฤติหน้ียโุรป หลงัจากเกิดกรณีวิกฤตไซปรัส ส่งผลใหน้กั
ลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในค่าเงินยโูร  ท  าใหน้กัลงทุนปรับตวัในการเคลื่อนยา้ยเงินลงทุนออกจากยโุรปท าใหอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินยโูรมีความผนัผวนปรับตวัลดลง เงินลงทุนท่ีเคลื่อนยา้ยไปลงทุนในสินทรัพยอ์ื่น ๆเพิ่มข้ึน ซ่ึง
หน่ึงในสินทรัพยด์งักล่าว คือ ทองค า  จึงท าใหร้าคาทองค าในตลาดโลกเกิดความผนัผวนปรับตวัเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลเป็นรายเดือน จ านวน 60 เดือน ระหว่างปี 2550 ถึง 2554  ซ่ึงเป็นช่วงที่
ราคาทองค าในตลาดโลกและในประเทศไทยเกิดความผนัผวนเป็นอย่ างมาก ดงันั้นควรมีการศึกษาพิจารณา
เปรียบเทียบการใชข้อ้มูลรายเดือน รายไตรมาสประกอบกนั 

2. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าในตลาดโลกในคร้ังน้ี จ  านวนตวัแปรยงัมีจ านวนไม่มากนกั 
หากผูส้นใจท่ีจะศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปอาจน าปัจจยัอื่น ๆ เขา้มาท าการวิเคราะห์เพิ่มเติม  เช่ น  ความกงัวลเร่ือง
อตัราเงินเฟ้อ  อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด  ผลผลิตจากเหมืองแร่ ตลอดจนธุรกรรมการซ้ือขายทองค าล่วงหนา้
เพื่อป้องกนัความเส่ียงของผูผ้ลิต เป็นตน้ 

3. หากมีการน าการศึกษาวิจยัในคร้ังไปใชค้วรมีการปรับประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีจะ
น าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคน์ั้น ๆ เน่ืองจากในการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางส าหรับการออม  
และการลงทุน ผูส้นใจและนกัลงทุนควรศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 รายงานการวิจยัฉบบัน้ี เสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงต่อทางมหาวิทยาลยั
นอร์ทกรุงเทพ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดงานวิจยัช้ินน้ี และขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมยศ อวเกียรติ    
 อาจารยส์านิต ศิริวิศิษฐ์กุล  อาจารยว์ชัรี  น่วมแกว้ และอาจารยว์ิยะดา  วรานนทว์นิช  ที่ใหข้อ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ที่สนบัสนุนส่งเสริมใหค้ณาจารยข์องคณะ
บริหารธุรกิจ สร้างผลงานวิจยั และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่นอ้ง และเพื่อน ๆ ในคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน 
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจในการท าวิจยัคร้ังน้ีมาโดยตลอด 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชากตเวทิตา แด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน หากเกิดขอ้ผิดพลาดในรายงานฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอยา่งสูงใน
ขอ้ผิดพลาดนั้น และขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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