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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาทองค าและเพ่ือหาตัวแบบที่
เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ราคาทองค า  โดยน าข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งข้อมูลเป็นราคา
ปิดรายวัน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1  เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ตัวแปรตาม  ราคาทองค า(GOLDPRICE)  ดอลล่าร์ต่อออนซ์  ตัวแปรต้น  
ประกอบด้วย  ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (SILVER)  อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับยูโร (USEURO)  ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (DJIA)  ดัชนีของ
ตลาดหุ้น S&P (SP500)  ดัชนีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี (DAX)  และดัชนีตลาดหุ้นประเทศอังกฤษ 
(FSTE) 

เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการหาความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้น  พบว่า  
ความสัมพันธ์ของราคาทองและตัวแปรต้นที่ เป็นปัจจัยนั้นมีความพันธ์กับราคาทองค า  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาทองสูงสุด คือ ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา  ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับราคาทองค าเป็น 0.951 และปัจจัยเหล่านี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของราคาทองได้ร้อยละ  90.4  เนื่องจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ มีข้อตกลง
เบื้องต้นในการน าไปใช้ประการหนึ่งคือ ตัวแปรต้นแต่ละตวัต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน  เพราะการที่ตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันมากจะก่อให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุคูณ (Multicollinearity) ซึ่งจะส่งผลให้การ
พยากรณ์ราคาทองค ามีความเชื่อถือน้อยลง 

การหาตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ราคาทองค า  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา  โดยการหมุนแกนองค์ประกอบ ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) พบว่า 
องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ราคาทองค า  ได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ แต่เมื่อพิจารณาความ 
เหมาะสมของค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เกินค่า 0.3 แล้วผู้วิจัยได้ตัดองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักที่มีน้อยเกินไป
ออก  ท าให้เหลือองค์ประกอบที่ใช้ได้จริง  5  องค์ประกอบ  อันได้แก่  PCA1  PCA2  PCA3  PCA4  และ  
PCA5 
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เมื่อได้องค์ประกอบหลักแล้วจึงน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพ่ือพิจาณาความสัมพันธ์กับราคา
ทองค า  พบว่า  ความสัมพันธ์ของราคาทองค าและองค์ประกอบหลักท่ีเป็นปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวก
กับราคาทองค า  ได้แก่  PCA1 (r=0.097)  PCA2 (r=0.209)  PCA3 (r=0.864)  ปัจจัยมีความสัมพันธ์ที่เป็น
ลบกับราคาทองค า  ได้แก่  PCA4 (r=-0.274)  PCA5 (r=-0.146)  ดังนั้นองค์ประกอบหลักทั้งหมดที่มี
ความสัมพันธ์กับราคาทองค าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  จึงน ามาพิจารณาสร้างสมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ ซึ่งใช้วิธีการน าตัวแปรเข้าด้วยวิธี Stepwise  ได้สมการที่เหมาะสมให้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับราคาทองค าเป็น 0.947 (R) และปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของราคาทองค าได้ร้อยละ  89.6 (R2) ซึ่งเป็นสมการที่ให้ค่าเหมาะสมที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือกเป็น
สมการพยากรณ์ราคาทองค า  สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  เพ่ือพยากรณ์ราคา
ทองค าได้ดังนี ้
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Abstract 
 
 This research aims to study the factors that correlate to the gold price and to find 
the suitable model of gold price forecasting. By using the secondary data, this study focus 
on the  closing daily price from January 1st 2007 to November 1st 2015. There are two 
variables, firstly, the dependent variable refer to the gold price (GOLDPRICE; dollar per 
ounce). Lastly, the independent variables refers to the world market crude oil price (NYMEX), 
the world market silver ore price (SILVER), the exchange rate of the US dollar against the 
euro (USEURO), the index of the US stock market (DJIA), the index of the stock market 
(SP500), the index of stock markets Germany (DAX) and the stock indices in England (FSTE). 
 The information comes to relations between variables, it is found that the 
correlation between gold price and the variable factor is related to gold price. A significant 
level of .01. The most correlative factor is the index of the US stock market. The multiple 
correlation coefficients between these and the gold price are 0.951, and these factors 
explain 90.4% of the variance in gold prices due to multiple regression analysis. A 
preliminary agreement on adoption is one. Each independent variable must be unrelated. It 
may cause the multicollinearity problem that will decrease the reliability of the gold price 
forecast. 
 To find the appropriate model of the gold price forecasting, we analyse the 
principal component by using  Varimax method to rotate the component axis. It is found 
that there are seven principal components that correlate to the gold price. However, we 
considerate the appropriateness of the loading factors that are less than 0.3. Five principal 
components are independent variables for use including PCA1, PCA2, PCA3, PCA4 and PCA5. 
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 Those principal components have been used to calculate the correlation 
coefficients so as to determine the correlative factors that affect the gold price. We found 
that there is two stage of the correlation between the cold price and the principal 
components. Firstly, the positive correlation are PCA1(r=0.097), PCA2(r=0.209), PCA3 
(r=0.864). Lastly, the factors of the negative correlation are PCA4(r=-0.274), PCA5(r=-0.146). In 
consequence, principal components, correlating to the gold price at significance level 0.01, 
are determined to create the method of multiple linear regression. The variables have been 
imported by using the Stepwise method. Thus, the suitable calculated number of multiple 
correlation coefficients between the factors and the gold price is 0.947(R). Therefore, those 
factors can be explained the variant of the gold price by 89.6% (R2). Thus, this equation is 
the most appropriateness and we select it as the gold price forecast. The equation below is 
multiple linear regression for forecasting the gold price 
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