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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบันน ้ ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงำนหลักและเป็นส่วนส ำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยรำคำน ้ ำมันดิบมีกำร

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ซ่ึงปัจจยัดชันีหุ้นมีบทบำทในกำรขบัเคล่ือนรำคำน ้ ำมนัดิบ และกำรวิจยัในคร้ังน้ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำร

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีหุ้นกับรำคำน ้ ำมันดิบ WTI และรำคำน ้ ำมันดิบ Brent โดยดัชนีหุ้นท่ีใช้ในศึกษำหำ

ควำมสัมพันธ์ ได้แก่ ดัชนีหุ้น S&P 500, ดัชนีหุ้น Dow Jones, ดัชนีหุ้น DAX, และดัชนีหุ้น Nasdaq100 ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ใน

กำรศึกษำเป็นข้อมูลทุติยภูมิรำยวัน ตั้ งแต่ เดือนมกรำคม 2563 ถึง เดือนธันวำคม 2563 รวมทั้ งส้ิน 247 ว ัน โดยใช้                        

Microsoft Excel เป็นเคร่ืองวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้น(Linear Regression) เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation 

Coefficient) และใช ้Google Colab ในกำรวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำรเส้นตรงท่ีมีควำม

เคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวิธีกำร

ถดถอยเชิงเสน้ตวัแปรเดียว, กำรถดถอยพหุคูณ, และกำรถดถอยพหุคูณแบบตดัปัจจยัดชันีหุน้ออก 1 ปัจจยั โดยใหด้ชันีหุ้นเป็น

ตวัแปรอิสระและรำคำน ้ ำมนัดิบเป็นตวัแปรตำม 

ผลกำรศึกษำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) พบว่ำดัชนีหุ้น DAX กับรำคำน ้ ำมันดิบ WTI                  

มีควำมสัมพนัธ์กนัมำกท่ีสุด และจำกกำรทดสอบหำเป็นวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำร

เส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนน้อยท่ีสุดกับขอ้มูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำ

น ้ ำมนัดิบ พบวำ่กำรพยำกรณ์ดว้ยวธีิกำรถดถอยพหุคูณแบบตดัปัจจยัดชันีรำคำหุน้ออก 1 ปัจจยั เม่ือตดัดชันีหุน้ Dow Jones ออก 

ท ำให้กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) น้อยท่ีสุด ดังนั้นสรุปได้ว่ำในกำรพยำกรณ์              

รำคำน ้ ำมนัดิบ ควรใชปั้จจยัดชันีหุน้เพียง 3 ปัจจยัในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ ไดแ้ก่ ดชันีหุ้น S&P 500, ดชันีหุ้น DAX, และ

ดชันีหุน้ NasDaq100 เพรำะจะท ำใหก้ำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบมีควำมแม่นย  ำท่ีสุด 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

ในปัจจุบันน ้ ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงำนหลักและเป็นส่วนส ำคัญของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจำกน ้ ำมันดิบเป็น
ส่วนประกอบพ้ืนฐำนของเช้ือเพลิง พลำสติก เคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยในทุกอุตสำหกรรมตอ้งใชน้ ้ ำมนัดิบทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม น ้ ำมนัดิบเป็นหน่ึงในสินคำ้ท่ีซ้ือขำยในตลำดสินคำ้โภคภณัฑ ์(Commodity Markets) โดยรำคำน ้ ำมนัดิบมี
กำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ปัจจยัส ำคญัท่ีมีบทบำทในกำรขบัเคล่ือนรำคำน ้ ำมนัดิบมีหลำยปัจจยั เช่น อตัรำแลกเปล่ียน 
ฤดูกำลกบัสภำพภูมิอำกำศ สภำพเศรษฐกิจโลก เป็นตน้ แต่ในท่ีน้ีผูศึ้กษำจะศึกษำทิศทำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดชันีหุน้และรำคำ
น ้ ำมนัดิบ เน่ืองจำกดชันีหุ้นประกอบดว้ยบริษทัท่ีหลำกหลำยตั้งแต่ภำคกำรผลิตสินคำ้, กำรธนำคำร, กำรประกนัภยั, เส้ือผำ้
เคร่ืองนุ่งห่ม,ยำเวชภณัฑ์, ภำคกำรขนส่ง (โลจิสติกส์) ซ่ึงดชันีหุ้นจะสะทอ้นให้เห็นภำพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำไดดี้ 
จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้จะเห็นไดว้ำ่กำรเปล่ียนแปลงของดชันีหุ้นท่ีเป็นตวัแทนของสภำพเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อรำคำ
น ้ ำมนัดิบ  ซ่ึงในกำรวจิยัคร้ังน้ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดชันีหุน้กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ WTI และรำคำน ้ ำมนัดิบ 



Brent  โดยดชันีหุ้นท่ีใชใ้นกำรศึกษำดูทิศทำงควำมสัมพนัธ์กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ ไดแ้ก่ ดชันีหุ้น S&P 500, ดชันีหุ้น Dow Jones, 
ดชันีหุน้ DAX, และดชันีหุน้ Nasdaq100  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม (RESEARCH METHODOLOGY) 

 งำนวิจัยเร่ือง “กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของดัชนีหุ้นท่ีมีต่อรำคำน ้ ำมันดิบ” มีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำทิศทำง

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงดัชนีหุ้นและน ้ ำมันดิบ, เพ่ือศึกษำกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมันดิบจำกผลดัชนีหุ้น, และเพื่อศึกษำกำร

เปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำมนัดิบ เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัดิบส่งผลต่อตน้ทุนกำรขนส่งสินคำ้ โดยงำนวิจยัฉบบัน้ีมีแนวคิด ทฤษฎี 

และกำรทบทวนเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัน ้ ำมนัดิบ 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัดชันีหุน้ 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบักำรถดถอยเชิงเสน้ 

ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย 

กำรหำค่ำเหมำะสมท่ีสุดดว้ยวธีิ Gradient method  

 พรนภำ  เถำวลัย ์(2558) กำรวิเครำะห์ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัดิบต่อดชันีหลกัทรัพยใ์นแต่ละภำคอุตสำหกรรม 

เน่ืองจำกน ้ ำมนัดิบเป็นปัจจยักำรผลิตท่ีส ำคญั กำรเปล่ียนแปลงในรำคำน ้ ำมนัดิบจึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองสูงภำคอุตสำหกรรม

อ่ืนๆ เป็นอยำ่งมำก งำนวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำถึงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรำคำน ้ ำมนัดิบในตลำดโลกต่อดชันีหลกัทรัพยใ์น

แต่ละภำคอุตสำหกรรม โดยใชแ้บบจ ำลอง VAR และวเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพย ์เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่ง

ฉบัพลนั (Shock) ในรำคำน ้ ำมนัดิบ โดยใชข้อ้มูลดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบั

รำคำน ้ ำมนัไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังำน ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มยำนยนต ์ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง และดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงออ้ม ไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนำคำร ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริษทัหลกัทรัพย ์

และดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มคำ้ปลีก ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรำยสัปดำห์ตั้งแต่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2552 ถึง 10 

สิงหำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลำ รวมทั้งส้ิน 315 สัปดำห์ จำกกำรทดสอบ Impulse Response Function พบวำ่เม่ือ

รำคำน ้ ำมนัดิบในตลำดโลก เพ่ิมข้ึน 1 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน จะส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรท่ีมี

ควำมสัมพันธ์โดยตรงมำกกว่ำกลุ่มท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงอ้อม โดยในกลุ่มแรก ดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่ม พลังงำนมีกำร

เปล่ียนแปลงมำกท่ีสุด ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนได้รับผลกระทบลดน้อยลงมำ ส่วนกลุ่มท่ีมี ควำมสัมพนัธ์ทำงออ้มจะไม่ได้รับ

ผลกระทบมำกนัก ในขณะท่ีกำรทดสอบ Variance Decomposition ไดผ้ลท่ีแตกต่ำงจำก IRF โดยพบว่ำควำมผนัผวนของรำคำ

น ้ ำมนัในตลำดโลก อธิบำยควำมแปรปรวนในดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีสองไดม้ำกกว่ำดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มแรก อย่ำงไรก็ตำม 

ควำมแปรปรวนของดชันีหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรศึกษำน้ีทุกตวัสำมำรถถูกอธิบำยไดด้ว้ยควำมแปรปรวนในรำคำน ้ ำมนัดิบโลกไม่

มำกนกั 
 
 
 



3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำขอ้มูลน ้ ำมนัดิบ ได้แก่ น ้ ำมนัดิบWTI และน ้ ำมนัดิบ Brent และศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลทบต่อรำคำ

น ้ ำมนัดิบ 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำน ้ ำมนัดิบ โดยเลือกปัจจยัท่ีสำมำรถหำขอ้มูลอำ้งอิงมำกบัรำคำน ้ ำมนัดิบ

ได ้ ซ่ึงเลือกปัจจยัดชันีหุน้  เพ่ือน ำมำหำควำมสมัพนัธ์ท่ีมีต่อรำคำน ้ ำมนัดิบ 
ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษำข้อมูลดัชนีหุ้น ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลดัชนีหุ้นดัชนีหุ้น S&P 500, ดัชนีหุ้น Dow Jones,                          

ดชันีหุน้ DAX, และดชันีหุน้ Nasdaq100  และศึกษำงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี 4 เก็บรวบรวมขอ้มูลรำคำน ้ ำมนัดิบและดชันีหุ้นยอ้นหลงั 1 ปี ซ่ึงจะเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบ
รำยวัน รวมทั้ งหมด 247 ว ัน ตั้ งแต่ เ ดือนมกรำคม พ.ศ.2563  ถึงเ ดือนธันวำคม พ.ศ.2563 โดยมีแหล่ง ท่ีมำจำก 
https://th.investing.com  
 ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำรถดถอยเชิงเสน้, ค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย และกำรหำค่ำเหมำะสมท่ีสุดดว้ยวธีิ 

Gradient method 

 ขั้นตอนท่ี 6 วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรำคำน ้ ำมนัดิบกบัดชันีรำคำหุ้น โดยใชM้icrosoft Excel เป็นเคร่ืองมือใน

กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นเด่ียว (Simple Linear Regression Analysis) เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation 

Coefficient) ซ่ึงเป็นค่ำท่ีบ่งช้ีทิศทำงควำมสัมพนัธ์ของดชันีหุ้นและรำคำน ้ ำมนัดิบ และใช ้Google Colab เป็นเคร่ืองมือในกำร

วเิครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) เพ่ือหำสมกำรเสน้ตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล  โดยประเมินจำก

ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้ตวัแปรเดียว, กำรถดถอยพหุคูณ, 

และกำรถดถอยพหุคูณแบบตดัปัจจยัดชันีหุ้นออก 1 ปัจจยั ในขั้นตอกแรกหำค่ำเฉล่ีย (Mean) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Std) ของ

ดชันีหุ้นแต่ละตวั หลงัจำกนั้นท ำกำร Normalization เพ่ือให้ขอ้มูลมีค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Std) อยู่ใน

ขอบเขตในช่วงเดียวกนั ขั้นต่อมำทดสอบกำรหำค่ำควำมคลำดเคล่ือน (Loss) ท่ีน้อยลงเร่ือยๆ หลงัจำกผ่ำนไปหลำยรอบกำร

เรียนรู้ (Epochs) จะท ำให้ได้ค่ำพยำกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัค่ำจริงท่ีเกิดข้ึน (val_loss) โดยจะก ำหนดรอบในกำรเรียนรู้ (Epochs)               

130 รอบ ใหด้ชันีหุน้เป็นตวัแปรอิสระและรำคำน ้ ำมนัดิบเป็นตวัแปรตำม 

 ขั้นตอนท่ี 7 เม่ือศึกษำกำรถดถอยเชิงเส้นเด่ียว เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้น 

(Linear Regression) เพ่ือหำสมกำรเส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล  โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย 

(MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้ตวัแปรเดียว, กำรถดถอยพหุคูณ, และกำรถดถอยพหุคูณแบบ

ตดัปัจจยัดชันีหุ้นออก 1 ปัจจยั เสร็จแลว้ หลงัจำกนั้นสรุปผลกำรศึกษำ ในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบควรใชปั้จจยัดชันีหุ้น

ใดบำ้ง เพ่ือใหก้ำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบมีควำมแม่นย  ำมำกท่ีสุด 

 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จำกกำรวเิครำะห์กำรถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression) เพ่ือหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดชันีหุน้กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ และ

หำสมกำรเส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล  โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์

รำคำน ้ ำมนัดิบ สมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 



1. ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
ผลกำรศึกษำหำค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) เพ่ือหำทิศทำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร 2 ตวั

แปร ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
1.1 ดัชนีหุ้น S&P500, ดัชนีหุ้น Dow Jones, และดัชนีหุ้น DAX มีควำมสัมพนัธ์กับรำคำน ้ ำมันดิบ WTI                                             

ในระดบัสูงและมีควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนั 
1.2 ดัชนีหุ้น Nasdaq100 มีควำมสัมพันธ์กับรำคำน ้ ำมันดิบ WTI ในระดับน้อยและมีควำมสัมพันธ์                   

ไปในทิศทำงเดียวกนั 
1.3 ดัชนีหุ้น S&P500, ดัชนีหุ้น Dow Jones, และดัชนีหุ้น DAX มีควำมสัมพนัธ์กับรำคำน ้ ำมนัดิบ Brent                 

ในระดบัสูงและมีควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนั   
1.4 ดัชนีหุ้นNasdaq100 มีควำมสัมพนัธ์กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ Brent ในระดบัน้อยและมีควำมสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทำงเดียวกนั  
2. ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Error : MAE) 
ผลกำรวิเครำะห์ดัชนีหุ้น S&P 500, ดัชนีหุ้น Dow Jones, ดัชนีหุ้น DAX, และดัชนีหุ้น Nasdaq100  เพ่ือหำค่ำเฉล่ีย 

(Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : Std)  จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

 
ตำรำงท่ี 4.1 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มลูของปัจจยัดชันีหุน้ 

 
ดชันีหุน้ Mean Std Min 25% 50% 75% max 
S&P 500 3210.5 322.00 2237.40 3043.57 3272.22 3400.47 3735.36 

Dow Jones 26864.0 2573.39 18591.93 25736.90 27517.74 28792.00 30409.56 
DAX 12328.4 1267.01 8441.71 11945.86 12827.07 13204.29 13790.29 

Nasdaq100 10228.3 1503.64 6994.29 9091.80 10218.05 11496.66 12845.36 
 

จำกตำรำงท่ี 4.1 จะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัดชันีหุ้น S&P 500, ดชันีหุ้น Dow Jones, ดชันีหุ้น DAX, และดชันีหุ้น Nasdaq100                    
มีค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : Std) ท่ีแตกต่ำงกนั เน่ืองจำกดชันีหุ้นในแต่ละตวัมีรำคำกำร
ซ้ือขำยท่ีแตกต่ำงกัน หลงัจำกนั้นก็น ำขอ้มูลท่ีได้ไปท ำกำร Normalization เพ่ือให้ขอ้มูลมีค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (Std) อยูใ่นมำตรฐำนเดียวกนั 

2.1 ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้เด่ียว 
ผลกำรวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำรเสน้ตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด

กบัขอ้มูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้เด่ียว 
จำกกำรก ำหนดรอบในกำรเรียนรู้ 130 รอบ จะไดค้่ำพยำกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัค่ำจริงท่ีเกิดข้ึน (val_loss) ซ่ึงมีผลลพัธ์ดงัน้ี 
 
 



ตำรำงท่ี 4.2 ค่ำควำมคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) 
 

 
จำกตำรำง สำมำรถสรุปไดว้่ำดชันีหุ้น DAX  มีควำมแม่นย  ำในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ WTI มำกท่ีสุด โดยมีค่ำ

คลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) = 3.933636 นอกจำกนั้นดชันีหุ้น DAX  ก็ยงัมีควำมแม่นย  ำในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ 
Brent มำกท่ีสุด โดยมีค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) = 3.817065 

2.2 ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยพหุคูณ 

ผลกำรวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำรเสน้ตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด
กบัขอ้มูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวิธีกำรถดถอยพหุคูณ จำก
กำรก ำหนดรอบในกำรเรียนรู้ 130 รอบ จะไดค้่ำพยำกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัค่ำจริงท่ีเกิดข้ึน (val_loss) ซ่ึงมีผลลพัธ์ดงัน้ี 

 
ตำรำงท่ี 4.3 ค่ำควำมคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์ดว้ยวธีิกำรถดถอยพหุคูณ 
 
 

 
 

 
 
จำกตำรำง  สำมำรถสรุปได้ว่ำในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ Brent ด้วยวิธีกำรถดถอยพหุคูณ  มีค่ำคลำดเคล่ือน

สมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) นอ้ยกวำ่กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ WTI โดยมีค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) = 3.097756  
จำกกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมันดิบด้วยวิธีกำรถดถอยเชิงเส้นเด่ียวและกำรถดถอยพหุคูณ พบว่ำกำรพยำกรณ์                          

รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยพหุคูณมีควำมแม่นย  ำมำกกวำ่กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้เด่ียว 
 3. ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Error : MAE) แบบตดัปัจจยัดชันีหุน้ ออกคร้ังละ 1 ปัจจยั 

ผลกำรวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำรเส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้มูล 
โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวิธีกำรถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบ               
ตดัปัจจยัดชันีหุน้ออกคร้ังละ 1 ปัจจยั โดยสลบักนัตดัปัจจยัดชันีหุน้จนครบทุกปัจจยั จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
 
 
 

ดชันีหุน้ Mean Absolute Error [WTI] Mean Absolute Error [Brent] 
S&P 500 5.553996 5.313068 

Dow Jones 4.875463 4.710385 
DAX 3.933636 3.817065 

Nasdaq100 6.427535 6.190260 

Mean Absolute Error [WTI] Mean Absolute Error [Brent] 
3.573904 3.025567 



ตำรำงท่ี 4.4 ค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกำรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบแบบตดัปัจจยัดชันีหุน้ออก  
1 ปัจจยั 
 

ดชันีหุน้ Mean Absolute Error [WTI] Mean Absolute Error [Brent] 
ดชันีหุน้ครบทุกตวั 3.573904 3.025567 
ตดัดชันีหุน้ S&P500 ออก 3.594613 3.088312 
ตดัดชันีหุน้ Dow Jones ออก 3.484977 2.994848 
ตดัดชันีหุน้ DAX ออก 4.016560 3.518831 
ตดัดชันีหุน้ NasDaq100 ออก 3.552262 3.161188 

 

 
 

ภำพท่ี 4.1 แผนภูมิแสดงค่ำคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE)  
จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ เม่ือตัดปัจจัยดัชนีหุ้น Dow Jones ออก ส่งผลให้กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมันดิบ WTI และกำร

พยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ Brent  มีค่ำควำมคลำดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAE) นอ้ยกวำ่กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ WTI และกำร
พยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ Brent แบบปัจจยัดชันีหุน้ครบทั้ง 4 ตวั ซ่ึงอำจจะกล่ำวไดว้ำ่ดชันีรำคำหุน้ Dow Jones มีควำมสมัพนัธ์กบั
รำคำน ้ ำมนัดิบ WTI และรำคำน ้ ำมนัดิบ Brent ค่อนขำ้งนอ้ย  

 
5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (DISCUSSION/CONCLUSION) 

ในปัจจุบันน ้ ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงำนหลักและเป็นส่วนส ำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยรำคำน ้ ำมันดิบมีกำร

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ปัจจยัดชันีหุน้มีบทบำทในกำรขบัเคล่ือนรำคำน ้ ำมนัดิบ โดยกำรวจิยัในคร้ังน้ีมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรหำ

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดชันีหุน้ ไดแ้ก่  ดชันีหุน้ S&P 500, ดชันีหุน้ Dow Jones, ดชันีหุน้ DAX, และดชันีหุน้ Nasdaq100 กบัรำคำ
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น ้ ำมนัดิบ WTI และรำคำน ้ ำมนัดิบ Brent  ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรำยวนั ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2563 ถึง 

เดือนธันวำคม 2563 รวมทั้ งส้ิน 247 วนั โดยใช้ Microsoft Excel เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นเด่ียว                  

(Simple Linear Regression Analysis) เพ่ือหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) โดยให้ดชันีหุ้นเป็นตวัแปร

อิสระและรำคำน ้ ำมนัดิบเป็นตวัแปรตำม และใช ้Google Colab เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์หำกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression) เพ่ือหำสมกำรเส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนน้อยท่ีสุดกบัขอ้มูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) 

ของกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบดว้ยวธีิกำรถดถอยเชิงเสน้ตวัแปรเดียว, กำรถดถอยพหุคูณ, และกำรถดถอยพหุคูณแบบตดัปัจจยั

ดชันีหุน้ออก  1 ปัจจยั โดยใหด้ชันีหุน้เป็นตวัแปรอิสระและรำคำน ้ ำมนัดิบเป็นตวัแปรตำม 

จำกกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของกำรถดถอยเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวำ่งดชันีหุ้น

กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ พบวำ่ดชันีหุ้น DAX กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ WTI  มีควำมสมัพนัธ์กนัมำกท่ีสุด และดชันีหุน้ Nasdaq100 กบัรำคำ

น ้ ำมนัดิบ Brent มีควำมสัมพนัธ์กันน้อยท่ีสุด และจำกกำรวิเคำระห์กำรถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เพื่อหำสมกำร

เส้นตรงท่ีมีควำมเคล่ือนน้อยท่ีสุดกับข้อมูล โดยประเมินจำกค่ำคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) ของกำรพยำกรณ์                              

รำคำน ้ ำมันดิบ พบว่ำกำรพยำกรณ์ด้วยวิธีกำรถดถอยพหุคูณแบบตัดปัจจัยดัชนีรำคำหุ้นออก 1 ปัจจัย เ ม่ือตัดปัจจัย                                  

ดชันีหุน้ Dow Jones ออก ส่งผลให้กำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAE) นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอำจจะ

กล่ำวได้ว่ำดัชนีหุ้น Dow Jones มีควำมสัมพนัธ์กับรำคำน ้ ำมันดิบค่อนข้ำงน้อย  ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ำในกำรพยำกรณ์รำคำ

น ้ ำมนัดิบ ควรใชปั้จจยัดชันีหุน้เพียง 3 ปัจจยัในกำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ ไดแ้ก่ ดชันีหุน้ S&P 500, ดชันีหุน้ DAX, และดชันี

หุน้ NasDaq100 เพรำะจะท ำใหก้ำรพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบมีควำมแม่นย  ำท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ         
 1. จำกกำรศึกษำในคร้ังน้ี ใชปั้จจยัดชันีหุ้นเพ่ือดูควำมสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรำคำน ้ ำมนัดิบเพียงปัจจยัเดียว ซ่ึงในกำรศึกษำ

คร้ังต่อไปอำจจะใชปั้จจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบและมีควำมสมัพนัธ์กบัรำคำน ้ ำมนัดิบ เพ่ือเปรียบเทียบดูควำมแตกต่ำงของผลลพัธ์ 
 2. จำกกำรศึกษำในคร้ังน้ี ใช้ดัชนีหุ้นเพียง 4 ตวั ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังต่อไปอำจจะมีปัจจัยดัชนีหุ้นท่ีหลำกหลำย              

มำกยิง่ข้ึน โดยน ำดชันีหุน้เหล่ำนั้นมำหำควำมสมัพนัธ์และพยำกรณ์รำคำน ้ ำมนัดิบ เพ่ือศึกษำหำควำมแตกต่ำงของผลลพัธ์ 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 

 รำยงำนฉบบัน้ีส ำเร็จได ้เน่ืองจำกไดรั้บควำมกรุณำอยำ่งสูงจำกอำจำรยเ์กรียงศกัด์ิ วณิชชำกรพงศ์  อำจำรยค์ณะโลจิสติกส์  
มหำวิทยำลยับูรพำท่ียอมสละเวลำอนัมีค่ำในกำรใหค้วำมรู้ ค  ำปรึกษำและแนะน ำแนวทำงในกำรท ำวจิยัฉบบัน้ี ตลอดจนตรวจแกไ้ข
ใหว้จิยัฉบบัน้ีมีเน้ือหำท่ีสมบูรณ์มำกท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณ คณะโลจิสติกส์ มหำวิทยำลยับูรพำ ท่ีให้แนวทำงในกำรท ำรูปเล่มรำยงำน อีกทั้งยงัเป็นสถำนท่ีให้
ควำมรู้ตลอดระยะเวลำ 4 ปีท่ีศึกษำ 

ขอขอบพระคุณพอ่ แม่ ท่ีคอยสนบัสนุนและใหก้ ำลงัใจในกำรท ำวจิยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณนำยณฐวฒัน์  พทุกะวรรณะ ท่ี
คอยช่วยเหลือ ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำแนวทำงและถำมไถ่ควำมคืบหนำ้ของรำยงำนฉบบัน้ี 
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