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บทที ่3 

 ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลแพแนล ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลภาคตดัขวางและขอ้มูลอนุกรมเวลา ดงัน้ี 

ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) คือ ประเทศในกลุ่มคู่ค้าส าคัญของไทย ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ก าหนดให้ N คือจ านวนข้อมูล
ภาคตดัขวาง ดงันั้น 5N  

ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ได้แก่ ขอ้มูลรายปีของประเทศแต่ละประเทศ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 
2533 ถึง ปีพ.ศ.  2554 รวมแลว้ 21 ปี ก าหนดให ้ T  คือขอ้มูลอนุกรมเวลา ดงันั้น 21T  

จ านวนค่าสังเกตของขอ้มูลแพแนลมีจ านวนเท่ากบั TN *  ดงันั้น จ  านวนค่าสังเกตท่ีใชใ้นการศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอตัราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ เท่ากบั 105 ค่าสังเกต 

 
3.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสถิติท่ีเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาโดยท่ี
ตวัแปรเหล่าน้ีส่วนมากมกัจะมีลกัษณะไม่น่ิง นั่นคือ ค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวนจะมีค่าไม่คงท่ี 
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดงันั้นจึงตอ้งน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทดสอบความน่ิงของขอ้มูล โดย
การทดสอบแพแนลยูนิทรูท หลังจากนั้นก็น ามาทดสอบด้วยแพแนลโคอินทิเกรชัน เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซ่ึงแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นดงัน้ี 
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                                          ititoit RIRER   1     (3.1) 
 

itER      คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t 

itRIR     คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t 

it          คือ ค่าความคาดเคล่ือนของประเทศ i ณ เวลา t 

0 , 
1  คือ พารามิเตอร์ 

 
3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 การทดสอบแพแนลยูนิทรูท  
การทดสอบแพแนลยนิูทรูทเป็นการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรแต่ละตวัท่ีนามา ศึกษา ดว้ยวธีิ 
LLC Test วธีิ Breitung Test วธีิ Hadri Test วธีิ IPS Test และวธีิ Fisher-Type Tests โดยใช ้Fisher-
ADF และ Fisher-PP ซ่ึงการทดสอบแพแนลยนิูทรูทจะมีสมมุติฐานและค่าสถิติ ทดสอบท่ีแตกต่างกนั
ไปตามวธีิการทดสอบ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี3.1 
ตารางที่ 3.1 สมมติฐานและค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบแพแนลยนิูทรูทดว้ยวธีิการทดสอบท่ีแตกต่าง
กนั 
การทดสอบยูนิทรูทแบบธรรมดา (Tests with Common Unit Root Process)  

วธีิทดสอบ  สมมติฐานหลกั  สมมติฐานรอง  ค่าสถิติทีใ่ช้ทดสอบ  
LLC  มียนิูทรูท  ไม่มียนิูทรูท  t* – Statistics  
Breitung  มียนิูทรูท ไม่มียนิูทรูท Breitung t–Statistics  

Hadri  ไม่มียนิูทรูท มียนิูทรูท Z –Statistics 

การทดสอบยูนิทรูทของแต่ละประเทศ (Tests with Individual Unit Root Processes)  

วธีิทดสอบ  สมมติฐานหลกั  สมมติฐานรอง  ค่าสถิติทีใ่ช้ทดสอบ  
IPS  
 

มียนิูทรูท ขอ้มูลของบางประเทศไม่มียนิูทรูท  W – Statistics  
 

Fisher – ADF  
Fisher – PP  

มียนิูทรูท ขอ้มูลของบางประเทศไม่มียนิูทรูท  Fisher Chi – Square  

เม่ือท าการทดสอบแพแนลยนิูทรูทของตวัแปรแต่ละตวัโดยใชว้ิธีทดสอบทุกวิธีดงักล่าว เสร็จส้ิน
แลว้หลงัจากนั้นจะเปรียบเทียบผลการทดสอบของแต่ละวธีิ ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ีจะเลือกใชผ้ลการ
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ทดสอบแพแนลยนิูทรูทจากวิธีท่ีให้ผลการทดสอบดีท่ีสุดนัน่คือ วิธีท่ีให้ผลการทดสอบท่ีตวัแปรทุก
ตวัในแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัอตัราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีอันดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) อนัดบั
เดียวกนั คือ อนัดบัท่ี1 หรือ I(1)ทั้งน้ีเพื่อนาไปทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรใน แบบจ าลอง
พาแนลโคอินทิเกรชนัต่อไป 

 
3.3.2 การทดสอบแพแนลโคอนิทเิกรชัน 

  การทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชัน  คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน 
แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอัตราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่นัน่คือ เป็นการทดสอบวา่การอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนของทั้ง5ประเทศหรือไม่โดยในการศึกษาในคร้ังน้ีจะ
ใชว้ธีิการทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Pedroni และวธีิ Kao 

 
1. วธีิ Pedroni Test 

ท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในแบบจ าลอง ดว้ยวิธีก าหนดให้มี ค่าคงท่ี 
(Individual Intercept) ก าหนดให้มีค่าคงท่ีและมีค่าแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) 
และก าหนดใหไ้ม่มีค่าคงท่ีและค่าแนวโนม้เวลา (None) โดยมีกรณีขอ้สมมติอยู ่2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีแรก สมมติให้ขอ้มูลทุกประเทศ มีลกัษณะเหมือนกนั (Homogeneous) ส าหรับการ
ทดสอบ Panel Statistics มีสมมติฐานการทดสอบคือ 

H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชนั 

H1  : มีโคอินทิเกรชนั 

ถ้าค่าสถิติ Panel Statistics ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  แสดงว่าแบบจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอตัราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ทุกประเทศมี ความสัมพนัธ์กนั 

กรณีท่ีสอง สมมติให้ขอ้มูลแต่ละประเทศมีลกัษณะแตกต่างกนั (Heterogeneous) สาหรับ
การทดสอบ Group Panel Statisticsมีสมมติฐานการทดสอบคือ 

H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชนั 

H1  : มีโคอินทิเกรชนั 
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 ถ้าค่ าส ถิ ติ  Group Panel Statistics ป ฏิ เสธสมม ติฐานหลัก  แสดงว่ าแบบจ าลอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับอัตราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มี ความสัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ 
 

2.  วธีิ Kao Test 
 มีวิธีการทดสอบคล้ายกับ Pedroni Test โดยกาหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) 

เพียงวธีิเดียว และมีสมมติฐานการทดสอบคือ 
H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชนั 

H1  : มีโคอินทิเกรชนั 

ถา้ค่าสถิติยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบั
อตัราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  

3.3.3 การทดสอบแบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
   เป็นการประมาณแบบจ าลองเพื่อทดสอบแบบจ าลองว่าอยู่ในรูปแบบใดระหว่าง Pooled 
Estimator, Fixed Effects ห รือ  Random Effect โดยการทดสอบจะใช้ผลการทดสอบด้วยวิ ธี 
Redundant Fixed Effect Testวธีิ Hausman Test 
 

1.  Redundant Fixed Effect Test 
  เป็นการทดสอบว่าควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบใดระหว่าง Fixed 
Effects และ Pooled OLS ภายใตส้มมติฐานหลกั คือ 

H0 : Pooled OLS  
H1  : Fixed Effects 

 ถา้ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลกั แสดงวา่ควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองใน
รูปแบบ  Pooled OLS ถ้าผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก  แสดงว่าควรท าการประมาณค่า
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects 

 
 2. Hausman Test 
  เป็นการทดสอบวา่ควรท าการประมาณค่าแบบจาลองในรูปแบบใดระหวา่ง Fixed Effects 
และ Random Effects มีภายใตส้มมติฐานหลกั คือ 

H0 : Random Effects 
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H1  : Fixed Effects 

 

 ถา้ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลกั แสดงวา่ควรท าการประมาณแบบจ าลองใน
รูปแบบ Random Effectsถา้ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ควรท าการประมาณ
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects 

 
3.3.4  การประมาณแบบจ าลองแพแนลโคอนิทเิกรชัน 

 การประมาณค่าแบบจ าลองแพแนลโคอินทิเกรชนัส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้วิธีคือ  
1. Pooled OLS 2.Fixed Effects Models 3.Random Effects Models โดยจะเลือกวิธีท่ีมีความ เหมาะสม
ท่ีสุด ซ่ึงแต่ละวธีิจะถูกปรับใหเ้ขา้กบัแบบจ าลองท่ีตอ้งการจะศึกษา ดงัน้ี 
   

1.  แบบจ าลอง Pooled OLS 
  แบบจ าลอง ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าคงท่ี หรือเรียกว่า Pooled regression model เป็น การ
ก าหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิรวมถึงค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิมีค่าคงท่ีดว้ยโดยเป็นการประมาณ ขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางและอนุกรมเวลาดว้ยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสุดโดยแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ 

    

ititoit RIRER   1        (3.2) 
 

itER      คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t 

itRIR     คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t 

it          คือ ค่าความคาดเคล่ือนของประเทศ i ณ เวลา t 

0 , 
1  คือ พารามิเตอร์ 

 
    2. แบบจ าลอง Fixed Effects Models 
  แบบจ าลอง Fixed Effects Models เป็นการประมาณแบบจ าลองโดยสมมติให้ค่าคงท่ี
ของสมการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละหน่วยหรือตามแต่ละประเทศโดยท่ี 
 
     ititit RIRER   21      (3.3) 

 itER      คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t 
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 itRIR     คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t 

 it          คือ ค่าความคาดเคล่ือนของประเทศ i ณ เวลา t 

 1 , 
2  คือ พารามิเตอร์ 

 
  3.  แบบจ าลอง Random Effects Models 
  แบบจ าลองน้ีมีข้อสมมติให้ความแตกต่างในค่าคงท่ีของสมการเป็นการสุ่มและถูก
รวมเขา้ไปอยูใ่นส่วนประกอบของพจน์คลาดเคล่ือน Random Effect Model (REM) โดยสามารถปรับ
ใหเ้ขา้กบัแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาไดด้งัน้ี 
     itiititit RIRER   1      (3.4) 
 
  โดยท่ี   iti   คือค่าความคาดเคล่ือน  (Error Term) ประกอบด้วยส่วนของความ
แตกต่างของแต่ละหน่วยท่ีไม่มีความแตกต่างในช่วงเวลาและส่วนตกคา้งหรือส่วนคงเหลือท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัในช่วง   เวลาดงันั้นความสัมพนัธ์ของค่าความคลาดเคล่ือนในช่วงเวลาคือผลกระทบ
จากความแตกต่างของแต่ละหน่วย ( i ) 


