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Granger Causality Relationship between Crude Oil Price and Price Indices 
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บทคัดย่อ  

งำนวิจัยฉบับนี้ได้ท ำกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์แบบ Granger Causality ระหว่ำงระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก 
และดัชนีรำคำซึ่งประกอบด้วย ดัชนีรำคำผู้บริโภค และดัชนีรำคำผู้ผลิต ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอนุกรมเวลำรำย
เดือนตั้งแต่เดือนธันวำคม ปี 2551 ถึง เดือนธันวำคม ปี 2561 เป็นจ ำนวน 121 ข้อมูล โดยศึกษำควำมสัมพันธ์ของตัว
แปรดังกล่ำวในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกำ ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก
เป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภค และดัชนีรำคำผู้ผลิตของทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในทำงกลับกัน มีเพียงกำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่มี
ขนำดใหญ่เท่ำนั้นที่เป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก  
ค้าส้าคัญ: ควำมสัมพันธ์แบบ Granger Causality, รำคำน้ ำมันดบิ, ดัชนีรำคำผู้บริโภค, ดัชนีรำคำผู้ผลิต  

 
Abstract 

This paper investigates the Granger causality relationship between crude oil price and price 
indices which include consumer price index (CPI) and producer price index (PPI). Monthly time series 
data is collected from December 2008 to December 2018, covering 121 observations. The relationship 
is examined in Thailand and the United State of America. The empirical results show that the change 
in crude oil price Granger causes the change in both CPI and PPI of Thailand and USA. Conversely, 
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there exists only the change in CPI of USA, which is considered as a large developed economy, 
Granger causes the change in crude oil price. 
Keywords: Granger Causality, Crude Oil Price, Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index (PPI) 

 
ความส้าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

น้ ำมันถือเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ที่มีควำมผันผวนของรำคำสูง ระดับรำคำน้ ำมันดิบ (Crude Oil) ในตลำดโลกส่ง
ผลกระทบต่อรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนกำรผลิต และส่งผลกระทบต่ออัตรำเงินเฟ้อซึ่งเป็นหนึ่งดัชนีชี้วัดควำมมี
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ หำกระดับรำคำน้ ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้
อัตรำเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตำมไปด้วย ในขณะที่ประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ มีระดับกำรผลิตสูงอย่ำงประเทศ
สหรัฐอเมริกำและประเทศจีน มีควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงประเทศที่พึ่งพำกำรส่งออกและมีควำม
ต้องกำรน ำเข้ำน้ ำมันในสัดส่วนที่สูงอย่ำงประเทศไทย ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันดั งกล่ำวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับ
รำคำน้ ำมันด้วยเช่นกัน กล่ำวคือหำกควำมต้องกำรใช้น้ ำมันมีปริมำณมำกขึ้นส่งผลกระทบให้ระดับรำคำน้ ำมันปรับตัว
สูงขึ้นได้ 

ควำมสัมพันธ์ของรำคำน้ ำมันและสภำวะเศรษฐกิจดังกล่ำวนั้นได้มีงำนวิจัยก่อนหน้ำได้ศึกษำถึงปัจจัยที่
ก ำหนดกำรเคลื่อนไหวของระดับรำคำน้ ำมันและสภำวะเศรษฐกิจผ่ำนดัชนีเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น มีกำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อของประเทศไทย และรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก พบว่ำน้ ำมันดิบดูไบและดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคภำยในประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์กันในระยะยำว (อุทิศ นุ่นแก้ว , 2550) และมีผลกำรศึกษำพบว่ำรำคำ
น้ ำมันดิบโลกมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปและมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน ในขณะที่อัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐ  ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน ดัชนีรำคำผู้บริโภค และอัตรำเงินกองทุนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง  พบว่ำไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูป (ณัฐพินท์ เดชขุน, 2553) 

นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเงินเฟ้อและอัตรำแลกเปลี่ยน พบว่ำตัวแปรดัชนีรำคำผู้ผลิต 
และดัชนีรำคำผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำวกับอัตรำแลกเปลี่ยน (สลิลลำ ค ำแดง , 1544)) อีกทั้งพบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเงินเฟ้อของประเทศไทยกับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจผ่ำนดัชนีรำคำผู้บริโภคและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Mallik and Chowdnury, 1881; Gokal and Hanif, 1884; สุนิสำ ค ำแก้ว, 1549) 

จำกผลกำรศึกษำก่อนหน้ำได้สนับสนุนให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ทั้งกรณีที่ระดับรำคำน้ ำมันเป็นตัวก ำหนดดัชนี
ทำงเศรษฐกิจ และกรณีที่ตัวแปรหรือดัชนีทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยก ำหนดกำรเคลื่อนไหวของรำคำน้ ำมัน ด้วยเหตุนี้จึง
เป็นที่มำของกำรศึกษำครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลระหว่ำงน้ ำมันดิบโลกและควำม
มีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจผ่ำนดัชนีรำคำผู้บริโภค และดัชนีรำคำผู้ผลิต เพื่อทรำบถึงทิศทำงและขนำดควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรดังกล่ำว และเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ โดยกำรศึกษำครั้งนี้มี
ขอบเขตกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรศึกษำในประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจขนำดใหญ่อย่ำงสหรัฐอเมริกำ และประเทศ
ไทยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศก ำลังพัฒนำที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำมันในปริมำณที่สูง กำรศึกษำครั้งนี้อำศัยกำรทดสอบ
ต้นเหตุ (Granger Causality Test) เพื่อตรวจสอบควำมสัมพันธ์ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ ำมันดิบโลกในยุโรป (Brent) 
เป็นตัวก ำหนดหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index, CPI ) และ
ดัชนีรำคำผู้ผลิต (Producer Price Index, PPI) และในทำงตรงข้ำม กำรเปลี่ยนแปลงระดับดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) 
และดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เป็นต้นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ ำมันดิบในยุโรป (Brent) 
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รูปที่ 1 แสดงระดับรำคำน้ ำมันดิบ Brent กับดัชนี CPI 
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รูปที่ 2 แสดงระดับรำคำน้ ำมันดิบ Brent กับดัชนี PPI 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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1. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบในยุโรป 
(Brent) กับดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) และดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศไทย  

2. เพื่อทรำบถึงทิศทำงและขนำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรข้ำงต้น และเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนด
ทิศทำงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ 

 
เนื อหาที่เกี่ยวข้อง  

อัตรำเงินเฟ้อถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงควำมมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจอัตรำเงินเฟ้อสำมำรถวัดได้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงระดับรำคำสินค้ำและบริกำร โดยกำรหำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) สำเหตุของ
กำรเกิดเงินเฟ้อมีได้ได้หลำยสำเหตุ ได้แก่ เงินเฟ้อที่เกิดทำงด้ำนอุปสงค์ (Demand pull inflation) หมำยถึงเงินเฟ้อที่
เกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ของสินค้ำและบริกำรอย่ำงรวดเร็วจึงส่งผลให้ระดับรำคำปรับตัวสูงขึ้น และเงินเฟ้อที่เกิด
ทำงด้ำนอุปทำน (Cost push inflation) หมำยถึงเงินเฟ้อที่เกิดจำกต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ก ำหนด
ต้นทุนกำรผลิตคือระดับรำคำน้ ำมัน ผู้ผลิตจึงเสนอขำยผลิตภัณฑ์ในรำคำที่สูงขึ้น มีงำนวิจัยจ ำนวนมำกได้ศึกษำถึงกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำเงินเฟ้อ อัตรำกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมัน อำทิเช่น Mallik 
and Chowdnury (2001) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสี่ประเทศ ได้แก่ บังคลำเทศ อินเดีย ปำกีสถำน และศรีลังกำ โดยอำศัย Cointegration 
and Error Correction Model ทดสอบข้อมูลรำยปีจำก INF International Financial Statistics พบว่ำอัตรำเงินเฟ้อ
และอัตรำกำรเจริญเติบโตของทั้ง 4 ประเทศ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระยะยำว และมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกัน
ข้ำมระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจซึ่งผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำ อัตรำเงินเฟ้อในระดับปำน
กลำงส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ในทำงกลับกันหำกอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเร็ว
เกินไปจะส่งผลกระทบต่ออัตรำเงินเฟ้อ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในหมู่เกำะฟิจิ โดย Gokal and Hanif (2004) อำศัยวิธี Correlation Model 
กำรศึกษำดังกล่ำวพบว่ำอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำรเจริญเติบโตมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก โดยเป็นควำมสัมพันธ์ทำงเดียว
จำกอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปยังอัตรำเงินเฟ้อ 

จำกเงินเฟ้อที่เกิดทำงด้ำนอุปสงค์ (Demand pull inflation) ระดับกำรผลิตปรับตัวสูงขึ้นน ำไปสู่ควำม
ต้องกำรใช้น้ ำมันในภำพรวม และเงินเฟ้อที่เกิดทำงด้ำนอุปทำน (Cost push inflation) ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นมำจำก
ปัจจัยหนึ่งคือระดับรำคำน้ ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น มีกำรศึกษำที่สนับสนุนควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นของ อุทิศ นุ่นแก้ว 
(2550) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อของประเทศไทย และรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก โดยอำศัย
แบบจ ำลอง Cointegration ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรำยเดือน ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 
2550 รวมทั้งหมด 126 เดือน ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) และรำคำน้ ำมันดิบโลกในตลำด
ดูไบ กำรศึกษำนี้มีกำรใช้ Unit Root Test ในกำรทดสอบควำมนิ่งของข้อมูล และใช้แบบจ ำลอง Cointegration เพื่อ
ทดสอบควำมสอดคล้องของข้อมูลอนุกรมเวลำ มีกำรทดสอบ Error Correction Mechanism ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำ
ส่วนที่เหลือจำกสมกำรถดถอย (Residual) ในกำรทดสอบ Cointegration ของดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) และรำคำ
น้ ำมันดิบดูไบ มีลักษณะข้อมูลนิ่ง (Stationary) และมี Order of Integration เป็น I(0) แสดงว่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคและ
รำคำน้ ำมันดิบมีควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำว  และผลกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์จำกแบบจ ำลอง Error 
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Correction พบว่ำ ดัชนีผู้บริโภค (CPI) และน้ ำมันดิบมีผลซึ่งกันและกันในกำรปรับตัวระยะสั้นทั้งสองทิศทำง และค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อนมีกำรปรับตัวในระยะสั้นเข้ำสู่ดุลยภำพในระยะยำว  

นอกจำกนี้ ยังมีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย และรำคำน้ ำมัน
ส ำเร็จรูป โดยพบว่ำรำคำน้ ำมันดิบดูไบมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับรำคำน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ (สุรัตน์วดี แก้วมำ, 
1553) และรำคำน้ ำมันดิบมีผลกระทบต่อรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปดีเซล ในขณะที่อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อดอลลำร์
สหรัฐ  ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน ดัชนีรำคำผู้บริโภค และอัตรำเงินกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  พบว่ำไม่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูป (ณัฐพินท์ เดชขุน , 1553) โดยงำนวิจัยชิ้นหลังนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรำยเดือน 
ซึ่งเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 1540 ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 1553 รวมทั้งหมด 78 เดือน ใช้กำรทดสอบด้วย
วิธีก ำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares)  

 
วิธีด้าเนินการวิจัย  

กำรศึกษำนี้ได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลำ (Time Series) ได้แก่ 
รำคำน้ ำมันดิบ Brent (ข้อมูลจำก U.S. Energy Information Administration, EIA) ดัชนีผู้บริโภค CPI และดัชนีรำคำ
ผู้ผลิต (PPI) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (ข้อมูลจำก FRED Economic Data)  ดัชนีผู้บริโภค CPI และดัชนีรำคำผู้ผลิต 
PPI ของประเทศไทย (ข้อมูลจำกส ำนักดัชนีเศรษฐกิจ กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลรำย
เดือนตั้งแต่เดือนธันวำคม ปี 2551 ถึง เดือนธันวำคม ปี 2561 เป็นจ ำนวน 121 ข้อมูล  และท ำกำรวิเครำะห์ ดัง
ขั้นตอนต่อไปนี้  

1. ทดสอบควำมนิ่ง (Stationary) ของข้อมูลต่ำงๆ โดยใช้ Unit Roots Test (ADF-test)  
2. ทดสอบสมมติฐำนเชิงเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบ Brent กับดัชนี 

CPI และ PPI ของทั้ง 2 ประเทศ 
 โดยกำรทดสอบสมมติฐำนเชิงเป็นเหตุเป็นผล Granger Causality Test มีกำรประมำณกำรค่ำสัมประสิทธิ์
ภำยใต้สมกำรต่อไปนี้ 
 กำรทดสอบ Granger Causality ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบและดัชนี CPI 
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𝒑

𝒊=𝟏

𝑪𝑷𝑰𝒕−𝒊 +∑𝜸𝟏𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

𝑶𝒊𝒍𝒕−𝒊 + 𝜺𝟏𝒕 

𝑪𝑷𝑰𝒕 =∝𝟐+∑𝜷𝟐𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

𝑪𝑷𝑰𝒕−𝒊 +∑𝜸𝟐𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

𝑶𝒊𝒍𝒕−𝒊 + 𝜺𝟐𝒕 

 
กำรทดสอบ Granger Causality ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบและดัชนี PPI 
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โดยที ่
Oilt  = รำคำน้ ำมันดิบ Brent ณ เวลำ t 
CPIt = ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ เวลำ t 
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PPIt = ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ เวลำ t  
Oilt-1  = รำคำน้ ำมันดิบ Brent ณ เวลำ t-1 
CPIt-1 = ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ เวลำ t-1 
PPIt-1 = ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ เวลำ t-1 

ε t  = ค่ำควำมคลำดเคลื่อน ณ เวลำ t 
p = จ ำนวนของค่ำ lag  

 
กำรทดสอบ Granger Causality จะใช้สถิติทดสอบ F statistic ภำยใต้สมมติฐำนต่อไปนี้ 

 

1)  Ho : 𝜷𝟏𝒊 = 0 (𝜷𝟏𝟏 = 𝜷𝟏𝟐 = …. = 𝜷𝟏𝒑 = 0) 
 

2) Ho : 𝜸𝟐𝒊 = 0 (𝜸𝟐𝟏 = 𝜸𝟐𝟐 = …. = 𝜸𝟐𝒑 = 0)  
 

โดยถ้ำปฏิเสธสมมติฐำน H0 ข้อที่ 1) หมำยควำมว่ำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำดัชนี CPI หรือ PPI  เป็นต้นเหตุของ
กำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำน้ ำมัน และถ้ำปฏิเสธ H8 ข้อท่ี 2) หมำยควำมว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของระดับรำคำน้ ำมัน
เป็นต้นเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงค่ำดัชนี CPI หรือ PPI หรือสำมำรถแปลควำมหมำยอีกนัยหนึ่งได้คือกำรทดสอบ 
Causality จะช่วยวัดว่ำค่ำในอดีตของตัวแปรหนึ่งสำมำรถช่วยพยำกรณ์ค่ำในอนำคตของตัวแปรอีกตัวหนึ่ งในสมกำร 
ดังนั้นเมื่อสมมติฐำน H8 ข้อที่ 2) ถูกปฏิเสธ หมำยควำมว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนี CPI หรือ PPI ในอดีตสำมำรถช่วย
คำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ ำมันดิบในอนำคต ในทำงตรงกันข้ำมกำรปฏิเสธสมมติฐำน  H8 ข้อที่ 2) แสดงว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมันดิบสำมำรถคำดกำรณ์ได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงดัชนี CPI หรือ PPI (Fung, Tse and 
Zhao, 1823) 

 
สรุปผลการวิจัย  

กำรทดสอบควำมนิ่งของข้อมูล (Stationary) นั้น หำกยอมรับสมมติฐำนหลักสรุปได้ว่ำข้อมูลนั้นมี Unit Root 
หรือข้อมูลมีคุณสมบัติเป็น Non-Stationary แต่ถ้ำปฏิเสธสมมติฐำนหลักแสดงว่ำ ข้อมูลนั้นไม่มี Unit Root หรือข้อมูล
มีคุณสมบัติ เป็น Stationary จำกตำรำงที่  1 ซึ่งแสดงผลกำรทดสอบ Unit Root Test ของข้อมูล โดยใช้วิธี  
Augmented Dickey-Fuller test แบ่งตำมรูปแบบสมกำร 3 แบบ ได้แก่แบบที่มีจุดตัด (Constant) แบบมีทั้งจุดตัด
และแนวโน้ม (Constant and Trend) และแบบไม่มีจุดตัดและแนวโน้ม (None) พบว่ำข้อมูลรำคำน้ ำมันดิบ Brent 
ดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Prices Index :CPI) และดัชนีรำคำผู้ผลิต (Producer Prices Index :PPI) ของทั้ง
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำ มีค่ำ ADF test statistic ในระดับ 1st difference ที่สำมำรถปฏิเสธสมมติฐำน
หลักอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำข้อมูลดังกล่ำวนั้นไม่มี unit root หรือมีคุณสมบัติ stationary และมี order of 
Integration เท่ำกับ 2 หรือ I(2)  
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ตารางที่ 1 ผลกำรทดสอบ Unit Root Test ของข้อมูลรำคำน้ ำมันดิบ ดัชนี CPI และดัชนี PPIโดยใช้วิธี Augmented 
Dickey-Fuller (ADF Test)  

  Augmented Dickey-Fuller test statistic 
  Level 1st difference 

Variable and Null 
Hypothesis Test Specification t-Statistic   Prob. t-Statistic     Prob. 
OIL Price Constant -1.6497 0.4541 -8.2269 *** 0.0000 
Ho: OIL_PRICE has a 
unit root Constant and Trend -2.3857 0.3851 -8.3525 

*** 
0.0000 

  None -0.3993 0.5380 -8.2625 *** 0.0000 
CPI TH Constant -3.5959 0.0072 -7.4331 *** 0.0000 
Ho: CPI_TH has a 
unit root Constant and Trend -1.6970 0.7467 -8.3010 

*** 
0.0000 

  None 2.9009 0.9991 -6.5306 *** 0.0000 
CPI US Constant -0.7060 0.8403 -8.0183 *** 0.0000 
Ho: CPI_US has a 
unit root Constant and Trend -2.0781 0.5523 -7.9962 

*** 
0.0000 

  None 4.6021 1.0000 -6.0195 *** 0.0000 
PPI TH Constant -2.7301 0.0719 -9.6779 *** 0.0000 
Ho: PPI_TH has a 
unit root Constant and Trend -2.0550 0.5650 -10.2948 

*** 
0.0000 

  None 0.8981 0.9005 -9.5876 *** 0.0000 
PPI US Constant -1.5365 0.5118 -8.5640 *** 0.0000 
Ho: PPI_US has a 
unit root Constant and Trend -2.2250 0.4711 -8.6496 

*** 
0.0000 

  None -0.0987 0.6477 -8.6006 *** 0.0000 

หมำยเหต:ุ 1. *** หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 1% 
  2. ** หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 5% 
  3. * หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 10% 
  4. TH คือข้อมูลของประเทศไทย / US คือข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-126- 

ตารางที่ 2 ผลกำรทดสอบ Granger Causality ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบ Brent และดัชนีรำคำผู้บริโภค CPI และดัชนี
รำคำผู้ผลิต PPI 

หมำยเหต:ุ 1. *** หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 1% 
  2. ** หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 5% 
  3. * หมำยถึงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 10% 
  4. TH คือข้อมูลของประเทศไทย / US คือข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบ Granger Causality ระหว่ำงรำคำน้ ำมันดิบ Brent และดัชนีรำคำผู้บริโภค 
CPI และดัชนีรำคำผู้ผลิต PPI ของทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยได้รำยงำนตำมสมมติฐำนหลักของตัว
แปรหนึ่งว่ำไม่เป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง (X does not Granger Cause Y) และจำกกำร
ทดสอบค่ำ F statistic พบว่ำสำมำรถปฏิเสธสมมติฐำนหลักอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส ำหรับกรณีสมมติฐำนหลักที่ว่ำ
รำคำน้ ำมันดิบไม่ Granger cause กำรเปลี่ยนแปลงดัชนี CPI ทั้งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกำ และกรณี
รำคำน้ ำมันดิบไม่ Granger cause กำรเปลี่ยนแปลงดัชนี PPI ทั้งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับผล
ควำมสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลในทิศทำงกลับกัน พบเพียงกรณีเดียวที่สำมำรถปฏิเสธสมมติฐำนหลักอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ได้แก่กรณีสมมติฐำนหลักที่ว่ำดัชนี CPI ของประเทศสหรัฐอเมริกำที่ไม่ Granger cause กำรเปลี่ยนแปลง
ระดับรำคำน้ ำมัน 

 
อภิปรายผล  

งำนวิจัยชิ้นนี้ได้ท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality relationship) ระหว่ำง
ระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก (Crude Oil) และดัชนีรำคำ (Price Indices) ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) และ

Null Hypothesis: F-Statistic Prob.    
        
 CPI_TH does not Granger Cause OIL_PRICE 2.7887 0.0657  
 OIL_PRICE does not Granger Cause CPI_TH 6.2972 0.0025 *** 
        
 CPI_US does not Granger Cause OIL_PRICE 3.2679 0.0417 ** 
 OIL_PRICE does not Granger Cause CPI_US 21.1483 0.0000 *** 
        
 PPI_TH does not Granger Cause OIL_PRICE 1.4312 0.2433  
 OIL_PRICE does not Granger Cause PPI_TH 3.2281 0.0433 ** 
        
 PPI_US does not Granger Cause OIL_PRICE 1.4316 0.2432  
 OIL_PRICE does not Granger Cause PPI_US 57.0214 0.0000 *** 
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ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) โดยศึกษำควำมสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจขนำดใหญ่ มีระดับกำรผลิตสูงอย่ำงประเทศ
สหรัฐอเมริกำ และระบบเศรษฐกิจประเทศที่ก ำลังพัฒนำอย่ำงประเทศไทย ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงระดับ
รำคำน้ ำมันดิบโลกเป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภค CPI และดัชนีรำคำผู้ผลิต PPI ของทั้งประเทศไทย
และประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งผลกำรศึกษำขัดแย้งกับงำนวิจัยก่อนหน้ำ ที่ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ของรำคำน้ ำมันดิบใน
ตลำดโลกและอัตรำเงินเฟ้อของประเทศไทย พบว่ำน้ ำมันดิบดูไบและดัชนีรำคำผู้บริโภคภำยในประเทศไทยมี
ควำมสัมพันธ์กันในระยะยำวแบบสองทิศทำง (อุทิศ นุ่นแก้ว, 2550) ในทำงกลับกัน กำรศึกษำครั้งนี้มีเพียงกำร
เปลี่ยนแปลงของดัชนีรำคำผู้บริโภค CPI ของประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจที่มีขนำดใหญ่
เท่ำนั้นที่เป็นเหตุให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งระดับรำคำน้ ำมันดิบโลก (Crude 
Oil) สำมำรถช่วยพยำกรณ์กำรเปลี่ยนแปลงระดับดัชนีรำคำผู้บริโภค  CPI และดัชนีรำคำผู้ผลิต PPI ของทั้งระบบ
เศรษฐกิจขนำดใหญ่และระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ก ำลังพัฒนำ ในขณะที่มีเพียงระดับดัชนีรำคำผู้บริโภค  CPI ของ
ประเทศระบบเศรษฐกิจขนำดใหญ่ที่สำมำรถช่วยพยำกรณ์กำรเปลี่ยนแปลงระดับรำคำน้ ำมันดิบโลกได้ ซึ่งแตกต่ำงกัน
กับงำนวิจัย กำรศึกษำปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อน้ ำมันส ำเร็จรูปดีเซล ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำ
ผู้บริโภค ไม่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปดีเซล (ณัฐพินท์ เดชขุน, 2553) 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้  
สำมำรถน ำแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลระหว่ำงน้ ำมันดิบโลกและควำมมี

เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจผ่ำนดัชนีรำคำ ไปประยุกต์ใช้กับกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยอื่น เพื่อให้ทรำบถึง
ทิศทำงและขนำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหรือปัจจัยที่สนใจ และเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำย
ทำงเศรษฐกิจ และนโยบำยทำงธุรกิจต่อไปได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป  
กำรศึกษำครั้งนี้ยังมีข้อจ ำกัดเรื่องข้อมูลตัวแปรทำงเศรษฐกิจอื่น เช่น อัตรำดอกเบี้ย จึงควรขยำยกำรศึกษำให้

ครอบคลุมตัวแปรทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญและอำจส่งผลกระทบ ตลอดจนขยำยกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ลักษณะนี้ให้
ครอบคลุมลักษณะและขนำดเศรษฐกิจอื่นเพื่อตรวจสอบปัจจัยอื่นที่อำจส่งผลกระทบต่อไป 
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