
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
3.1  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดัชนีราคหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกับมูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ โดยใชตัวแปรท้ังหมด  8
ตัวแปร  ซ่ึงประกอบไปดวย การเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ (gBS),  
การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศไทย (gSET), การเจริญเติบโตของดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศมาเลเซีย (gKLI),  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยประเทศฟลิปปนส (gKOSPI),  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
ฟลิปปนส (gPHCOMP),  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศเซ่ียงไฮ 
(gSSEC),  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร (gSTI)  และ  การ
เจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศไตหวัน (gTWII)  โดยแบบจําลองดังกลาว 
แสดงไดดังนี้ 
 

 
gBS = ( )gTWIIgSTIgSSECgPHCOMPgKOSPIgKLIgSETf ,,,,,,  

 
โดยท่ี   
gBS      คือ การเจริญเติบโตของมูลคาการซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ  (ลานบาท) 
gSET      คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (จุด) 
gKLI      คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศมาเลเซีย (จุด) 
gKOSPI     คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศเกาหลี (จุด) 
gPHCOMP  คือ  การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศฟลิปปนส (จุด) 
gSSEC     คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศเซ่ียงไฮ (จุด) 
gSTI         คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร (จุด) 
gTWII     คือ การเจริญเติบโตของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยประเทศไตหวัน (จุด) 
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3.2 วิธีการศึกษา 
 
  ใชเทคนิคทางเศรษฐมิติท่ีเรียกวา Vector Autoregression Model (VAR) โดยขอมูลท่ีใชใน
แบบจําลองน้ันเปนตัวแปรในลักษณะของอนุกรมเวลา (Time Series) ดวยเหตุท่ีวาการสราง
แบบจําลองของ VAR นั้นไมไดยึดตามทฤษฎีท่ีเปนโครงสราง (Structure) เทาใดนัก เชน 
แบบจําลองระบบสมการที่เกี่ยวพันกัน(Simutaneous Equation Model) อีกท้ังตามทฤษฎีของ
แบบจําลองแลว VAR ยังใหผลการประมาณการหรือทํานาย (Forcast) ท่ีดีกวาวิธีของแบบจําลองท่ี
เปนโครงสราง เชน แบบจําลองระบบสมการท่ีเกี่ยวพันกันท่ียุงยาก และเปนโมเดลท่ีสามารถจัดการ
กับปญหา Simultaneity Bias ไดดี (Gujarati, 2003) ซ่ึงการใชแบบจําลอง VAR นั้น มีความไดเปรียบ
ในแงของ ในกรณีท่ีเราอาจจะไมทราบความสัมพันธท่ีแทจริงในระหวางตัวแปรท้ังหมดที่ 
เกี่ยวของกัน หรืออาจจะไมทราบวาตัวแปรใดเปน Endogenous Variable หรือ Exogenous Variable 
กันแน แตทราบวาโดยรวมแลวตัวแปรทุกตัวในแบบจําลอง VAR มีผลตอกัน 

ดังนั้นจึงสามารถใชแบบจําลอง VAR ในการศึกษาถึงผลกระทบหรือความสัมพันธของตัว
แปรตัวใดตัวหนึ่งในแบบจําลองตอตัวแปรอ่ืนในแบบจําลองไดโดยวิธีตางๆ ไดแก การวิเคราะห
ปฏิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Function)  การแยกสวนของความ
แปรปรวน (Variance Decomposition) โดยมิตองกังวลกับการตัดสินใจในการสรางสมการในแบบ 
Structural Model เพราะใน VAR จะใหตัวแปรทุกตัวเปน Endogenous Variable อีกท้ังในการใช 
Simutaneous Equation Model ในกรณีท่ีไมทราบความสัมพันธท่ีแทจริงของตัวแปรตางๆใน
แบบจําลองอาจเกิดปญหาเม่ือทําการตัดท้ิงหรือเพิ่มตัวแปรบางตัวในระบบสมการ ซ่ึงอาจเกิดปญหา
เชน Identification Error ได 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับมูลคาการ
ซ้ือขายของนักลงทุนตางประเทศ โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลอนุกรมเวลา ซ่ึงตองนําขอมูลมา
ทดสอบลักษณะนิ่งของขอมูล หรือการทดสอบ unit root และทําการปรับขอมูลใหมีลักษณะนิ่ง
(Stationary)  หรือไมมี Unit Roots มิเชนนั้นจะทําใหเกิด Spurious Problem ได  ฉะนั้นจึงตอง
ทดสอบดูวาขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนํามาใชนั้นมีผลของ Trend ผสมอยูหรือไม จึงตองทดสอบ Unit 
Roots กับขอมูลของตัวแปรทุกตัวโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test และวิธี Phillips – 
perron Test ซ่ึงถาผลการทดสอบน้ันปรากฏออกมาวาตัวแปรใดมี Unit Roots แสดงวาขอมูลอนุกรม
เวลาของตัวแปรดังกลาวท่ีนํามาใชนั้นไมเปน Stationary กลาวคือมีผลของ Trend อยูในอนุกรมของ
ขอมูล ดังนั้นตัวแปรดังกลาวในแบบจําลองนั้นอาจจะตองใชเปนลักษณะของ Difference แทน ซ่ึง
จะตองทําการทดสอบตอไปวาตัวแปรดังกลาวนั้นเปน Stationary ท่ี Difference ท่ี Order ใดโดยใช
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วิธีการของ Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test เชนเดิม และเลือก Lag หรือความลาชาท่ี
เหมาะสม  
  จากนั้นนํามาทดสอบความสัมพันธในระยะยาวหรือการหา Cointegration  การสราง
แบบจําลอง Vector Autoregression Model (VAR) และสุดทายการใชผลการประมาณคาท้ังการ
วิเคราะหปฏิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Function) และการแยกสวน
ของความแปรปรวน (Variance Decomposition)  โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 3.2.1   การทดสอบ Unit Root 
 ในการศึกษานี้ใชขอมูลการประมาณคามีลักษณะเปนอนุกรมเวลา ตัวแปรปจจุบันและใน
อดีตมักมีความสัมพันธกัน ทําใหตัวแปรมีลักษณะไมนิ่ง (Non-stationary) นอกจากนั้นหากตัวแปรท่ี
ใชในการประมาณคาในแบบจําลองมีคุณสมบัติไมนิ่ง จะทําใหเกิดปญหาความสัมพันธท่ีไมแทจริง 
Spurious หรือตัวแปรเหมือนมีความสัมพันธกันแตในความเปนจริงไมสัมพันธกัน   
 ดังนั้นข้ันตอนแรกกอนการประมาณคา เราจะตองพิจารณาลักษณะขอมูลโดยทดสอบ
คุณสมบัติ Stationary หรือ Unit root Test ดวยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
พิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกันในการทดสอบวามี Unit root หรือไม ซ่ึง 3 สมการ
ดังกลาวไดแก 
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        and linear time trend)   
โดยการทดสอบสมมติฐานไดดังนี ้
  
 0:0 =θH  ตัวแปรเปน Non-stationary 
 0:1 <θH  ตัวแปรเปน Stationay 
 
 การทดสอบ Unit root Test หากสามารถปฏิเสธสมมติฐานได หมายความวาตัวแปรนั้นมี
ลักษณะเปน Stationay  มี Integration of order zero นั่นคือ ซ่ึงในกรณีท่ีเปน Non-stationary เรา
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สามารถทําสวนตางของตัวแปรนั้นและทดสอบ Unit root อีกคร้ัง หรือจนกวาปฏิเสธสมมติฐาน ซ่ึง
เราจะเรียกตัวแปรท่ีทําสวนตางแลว Stationary ท่ีลําดับท่ี p วา )( pI หรือ Integrated Order pth 

  
 การทดสอบดวยวิธี Phillips – perron Test  เพื่อคนหารูปแบบของ Unit root Test  ซ่ึงอาจ
ชวยอธิบายระหวางการทดสอบ unit root ท่ีขอมูลมีลักษณะคงที่ และไมคงท่ี ของแนวโนมในการตัว
สินใจ Phillips – perron  จึงเลือกวิธีทดสอบโดยการไมใชตัวแปรในการควบคุมระดับความสัมพันธ
ตามลําดับท่ีสูงกวาของระดับตัวเลข ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 
  
  tΔΥ  =   tt εβα +Υ+ −1       (3.4) 
 

ทําการแกไขวิธีทดสอบของ Augmented Dickey Fuller test ใหมีลําดับความสัมพันธตามลําดับ
สูงข้ึน โดยบวกตัวเลขกลุมทายท่ีมีความแตกตางกันทางดานขวามือ  การทดสอบของฟลิป-เพอรอน 
ไดมีการแกไข t-test ของคาสัมประสิทธ์ิเพื่อใหตัวเลขเกิดความสัมพันธตอเนื่อง ท้ังนี้การแกไข
ดังกลาวก็เพื่อปองกันการเกิดปญหา heteroskedasticity และ autocorrelation ดวยวิธีการของ Newey-
west แสดงไดดังนี้ 
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คา t – test ของ ฟลลิป –เพอรอน คํานวณไดดังนี้ 
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จากสมการขางตน ตําแหนงใดท่ี bb St , คือคา t-test และ standard error ของ β  และ s คือ 

ผลทดสอบการถอยหลังของลําดับเลขผิดพลาด และ q คือ truncation lag 
 การกระจายไมส้ินสุดของ t-test ของฟลลิป-เพอรอน ก็เหมือนกับ t-test ของวิธี  Augmented 
Dickey Fuller test สวนท่ีเหมือนกับการทดสอบของวิธี Augmented Dickey Fuller test  คือใหมีการ
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กําหนดรวมตัวเลขคงท่ีกับตัวเลขคงท่ี ท่ีมีทิศทางเปนเสนตรง หรือจะไมกําหนดก็ไดในการทดสอบ
การถดถอย สําหรับวิธีทดสอบของ  Phillips – perron test ตองระบุวิธีตัดเลขตัวทาย q เพื่อแกไขตาม
วิธีของ Newey-West แลว จึงรวมตัวเลขท่ีมีความสัมพันธตามลําดับเขาดวยกันการควบคุมการเลือก
ตัวเลขตัวทายออกโดยอัตโนมัติของ  Newey-West โดยขอมูลใดก็ใชทดสอบการถดถอยตองแปลง
เปนเลขจํานวนเต็มกอน 
 

3.2.2 การเลือกความลาชา (Lag) ท่ีเหมาะสม 
 ในการศึกษานี้ใชเกณฑ Akaike Information Criteria (AIC) และ Schwarz’s Bayesian 
Information Criterion (SC, BIC หรือ SBC) เปนเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน
ความลาชาหรือ Lag ของแบบจําลองมีสูตรดังนี้ 
 

T
qpAIC +

+= 2ˆlog 2σ                          (3.5) 

 
โดยท่ี 2σ̂  คือ คาประมาณของความแปรปรวนของ te  
  

  T
T

qpSC log2ˆlog 2 +
+= σ  (3.6) 

 
 เกณฑท้ังสองเปนเกณฑท่ีอาศัยความควรจะเปน (likelihood-based) และแสดงใหเหน็ถึง
ความสมดุล (ท่ีมีผลในทางตรงกันขาม) (trade off) ระหวาง “fit” ซ่ึงวัดโดยคาของความควรจะเปน 
และ “ตระหนี ่ (parsimony)” ซ่ึงวัดโดยจํานวนของพารามิเตอรอิสระ p+q ถาคาคงท่ีถูกนําไปรวมอยู
ในแบบจําลองดวยจํานวนของพารามิเตอรดังกลาวก็จะเพ่ิมข้ึนเปน p+q+1 สําหรับหลักเกณฑในการ
ตัดสินใจเลือกแบบจําลองก็คือเราจะเลือกแบบจําลองท่ีมีคา AIC หรือ SC ท่ีมีคานอยท่ีสุด คา AIC 
และ SC จะนอยจากสาเหตุดังตอไปนี้คือ มีความแปรปรวน และความแปรปรวนรวมนอย มีจํานวน
ของตัวแปรและจํานวน Lag นอย และสุดทายมีจํานวนขอมูลในการประมาณคามาก 
 ในขณะท่ีเกณฑท้ังสองดังกลาวมีความแตกตางกันใหเลือกใช SC ไวกอนเพราะวา SC มี 
คุณสมบัติวา SC จะเลือกแบบจําลองท่ีถูกตองเกือบแนนอน สําหรับ AIC นั้น มีแนวโนมท่ีจะเปน
ลักษณะเชิงเสนกํากบัในแบบจําลองท่ีมีพารามิเตอรมากเกินไป นอกจากนั้นในการศึกษานี ้จะทําการ
เปรียบเทียบผลการเลือก Lag กับเกณฑอ่ืนดวยคือ Final Prediction Error (FPE) และ Hannan-Quinn 
Information Criterion (HQIC) ซ่ึงใหความหมายในลักษณะใกลเคียงกนั 
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 3.2.3  การทดสอบหา  Cointegration  วิธีการของ Johansen 
 Johansen (1988) และ Stock and Watson (1988) ไดเสนอตัวประมาณคาแบบ maximum 
likelihood (maximum likelihood estimator) ซ่ึงทําใหสามารถหลีกเล่ียงการใชตัวประมาณคา 2
ข้ันตอนได (two-step estimators) และสามารถที่จะประมาณคาและทดสอบการมีอยูจริงของ
cointegrating vectors หลาย vectors ได นอกจากนี้แลวการทดสอบดังกลาวยังทําใหเราสามารถ
ทดสอบการใสขอจํากัดของพารามิเตอรของ cointegrating vectors และความเร็วของการปรับตัว
(speed of adjustment) ไดอีกดวย 
 อยางไรก็ตามท้ังวิธีการของ Johansen (1988) และ Stock and Watson (1988) ตางก็อาศัย
ความสัมพันธระหวาง rank ของเมทริกซและ characteristic roots ของเมทริกซดังกลาวอยางมากและ
เพื่อท่ีจะเขาใจข้ันตอนของวิธีการของ Johansen (1988) จึงเปนการสรุปวิธีการและข้ันตอนของ 
Johansen (1988) ดังนี้ 

พิจารณา autoregressive process 
 

tptpttt yAyAyAy ε++++= −−− ...2211  (3.7) 
 
จากสมการ (3.6) เอา 1−ty ไปลบออกท้ังสองขางจะได 
 

tptpttt yAyAyIAy ε++++−=Δ −−− ...)( 2211  (3.8) 
 
จากสมการ (3.7) บวกเขาและลบออกทางขวามือดวย 2)( −− tyIA  จะได 
 

tptptttt yAyAyIAAyIAy ε++++−++−=Δ −−−− ...)()( 3321211  (3.9) 
 

ทําเชนนี้ไปเร่ือยๆ จะได 
 

∑
−
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i
tptitit yyy εππ  (3.10) 
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ส่ิงสําคัญในสมการ (3.9) ก็คือ คาลําดับช้ัน(rank) ของเมทริกซ π  นั่นคือ คาลําดับช้ัน (rank) ของ π  
จะเทากับจํานวนของ cointegrating vector ซ่ึงสามารถแสดงไดในรายละเอียดดังนี้ 

1. ถาคาลําดับช้ัน (rank) เทากับศูนย เมทริกซ  π  จะเปนเมทริกซศูนย และสมการ (3.9) 
ก็คือแบบจําลอง VAR ในรูปของผลตางท่ีหนึ่ง (first difference) 

2. ถาคาลําดับช้ัน (rank) ของ π เทากับ n (ซ่ึงก็คือ มีคาลําดับช้ัน (rank) เต็มท่ีหรือท่ี
เรียกวา full rank ซ่ึง vector process จะมีลักษณะน่ิง และเปน VAR ใน level ซ่ึงคือ
สมการ (3.6) 

3. ถาคาลําดับช้ัน (rank) ของ π เทากับ 1 เราก็จะมี cointegrating vector เพียง vector 
เดียว และ pty −π  ก็คือ ปจจัยการปรับตัวของความคลาดเคล่ือน (error-correction 
factor) 

4. ในกรณีซ่ึง 1 < rank (π ) < n เราก็จะมี cointegrating vectors หลาย cointegrating 
vectors 

 สําหรับการทดสอบ Cointegration หรือการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางตัว
แปรเพื่อใชในการเลือกแบบจําลองท่ีใชในการประมาณคาระหวาง VAR และ VEC ในการศึกษานี้
ไดใชการทดสอบ Johansen Trace ของ Johansen and Juselius (1990) เพื่อหาจํานวนของ
ความสัมพันธCointegration ได ดวยการใชการทดสอบ Likelihood Ratio test statistic ภายใตขอ
สมมติฐานหลัก คือ 
 

0)(:0 ==∏ rrankH  
และ    1)(:1 ≥=∏ rrankH  
 
โดยท่ี ∏  คือ เมตริกซสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธระหวาง tYΔ และ 1−Δ tY  ใน 

แบบจําลอง VEC 
 r  คือ จํานวนRank ของเมตริกซ ∏  
 

โดยเม่ือคาทดสอบ Trace มากกวาคาวิกฤต ทําใหสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (null 
hypothesis) หมายความวา ตัวแปรใน tY  ไมมีความสัมพันธกัน หากคาทดสอบ Trace มีคานอยกวา
คาวิกฤต จะยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความวา ตัวแปรใน tY  มีความสัมพันธกันอยางนอยหนึ่ง
ความสัมพันธ ลําดับตอไปก็จะเปนการทดสอบซํ้า โดยใชสมมติฐาน คือ 
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rrankH =∏)(:0  

และ    1)(:1 +≥∏ rrankH  
 
โดยท่ี ∏  คือ เมตริกซสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธระหวาง tYΔ และ 1−Δ tY  ใน 

แบบจําลอง VEC 
 r  คือ จํานวนRank ของเมตริกซ ∏  

 
ซ่ึงในกรณีท่ีสามารถปฏิเสธสมมติฐานครบ จนกระท่ัง Full Rank เราสามารถใชแบบจําลอง 

VAR ในการประมาณคาได หากไมใช Full Rank มีความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสอง ซ่ึงทําให
สามารถหาความสัมพันธในระยะส้ันและระยะยาวได เราจะใชแบบจําลอง VEC แทน 

 
 3.2.4 แบบจําลอง Vector Autoregression 

เพื่อตอบคําถามของการศึกษา การศึกษานี้ไดกําหนดแบบจําลอง VAR เปนแบบจําลองท่ี
เหมาะสมเพื่อใชในการศึกษา เนื่องจากลักษณะและความสัมพันธของตัวแปรอาจไมชัดเจนและเปน
ความสัมพันธในเชิงพลวัตร ประกอบกับขอสมมติใหตัวแปรแตละตัวไมสงผลตอตัวแปรอ่ืนๆ 
ในชวงเวลาเดียวกัน อีกท้ังการศึกษาคร้ังนี้สวนหนึ่งเพื่อตอบคําถามถึงผลกระทบของเงินทุน
เคล่ือนยายท่ีมีตอดัชนีคาเงินท่ีแทจริง ถึงขนาด ทิศทาง ระยะเวลา ความคงอยู (Persistence) และ
สัดสวนของผลกระทบท่ีมีตอดัชนีคาเงินท่ีแทจริง 
 เนื่องจากความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธท่ีไมแนนอน และสงผลกระทบ
ระหวางกันท้ังทางตรงและทางออม ขอสมมติประการหน่ึงท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการศึกษาใน
คร้ังนี้ คือ ตัวแปรแตละตัวจะไมสงผลกระทบตอตัวแปรตัวอ่ืนในชวงเวลาเดียวกัน หรือไมสงผล
กระทบอยางทันทีเม่ือตัวแปรหน่ึงเปล่ียนแปลง เพราะการตอบสนองตอ Shock ท่ีเกิดข้ึนและท่ีมีผล
ตอตัวแปรตางๆในระบบเศรษฐกิจนั้นยังมีความลาชา (Non-Contemporaneous Effect) 

เราสรางแบบจําลองของเวกเตอรนี้ในรูปของคาท่ีผานมาในอดีตของเวกเตอรดังกลาวนี้ ผล
ท่ีไดก็คือ Vector Autoregression (VAR)   สามารถเขียนไดดังนี้ 

 

ty  = tptptt yAyAyAm ε+++++ −−− ...2211    (3.11) 
 
Ender (1995) ไดยกตัวอยางระบบอยางงายท่ีมีสองตัวแปรดังนี้ 
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yttttt zyzbby εγγ +++−= −− 1121111210    (3.12) 
  zttttt zyybbz εγγ +++−= −− 1221212120    (3.13) 
 

 
3.2.4.1 การวิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response  
 Function: IRF) 

 เนื่องจากการวิเคราะหแบบจําลอง VAR ไมสามารถวิเคราะหจากคาสัมประสิทธ์ิ
ท่ีไดจากการประมาณคา จึงตองอาศัยวิธีการอื่นในการชวยวิเคราะห Impulse Response 
Function(IRF) เปนอีกหนึ่งวิธีการ ท่ีอาศัยแนวคิด Moving Average เพื่อพิจารณาการเคล่ือนไหวของ
ตัวแปรท่ีเปนอนุกรมเวลา โดยแบบจําลอง VAR จะอาศัยคุณสมบัติ Stability ของแบบจําลอง ในการ
เขียนแบบจําลองใหอยูในรูปของ Vector Moving Average (VMA) ดังนี้ 
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  จากน้ันทําการหาตัวคูณ Multiplier ( )(iijφ ) ของคาความผิดพลาด )( iε  ใน
แบบจําลองVMA ในแตละชวงเวลา และนําตัวคูณนั้นมา Plot กราฟเทียบกับเวลา จะได IRF 
หลังจากท่ีได IRF จะสามารถวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรหนึ่งตออีกตัวแปรหนึ่งในแตละ
ชวงเวลา ซ่ึงในการศึกษานี้ IRF สามารถบอกทิศทาง แนวโนมการเปล่ียนแปลงและขนาดของ
ผลกระทบในแตละชวงเวลาได โดยตัวแปรท่ีมีผลตอดัชนีคาเงินท่ีแทจริงท่ีสําคัญ คือ ความหนืดของ
ดัชนีคาเงินท่ีแทจริง(Persistence) และตัวแปรอ่ืน 
 
 3.2.4.2   การวิเคราะหการแยกสวนของความแปรปรวน (Variance Decomposition) 

 จาก IRF เปนการวิเคราะหตัวแปรท่ีศึกษาแบบเปนคู เนื่องจากสัมประสิทธ์ิของ
คาความผิดพลาด )( iε  ท่ีคํานวณได เปนคาท่ีเกิดจาก  Error ของตัวแปรเดียว 
VarianceDecomposition (VD) จึงเปนวิธีการหนึ่งในการวิเคราะหภาพรวมในระบบ โดยจาก
แบบจําลอง VMA ท่ีไดจากการหา IRF เราสามารถพยากรณ (Forecast) ตัวแปรได (หรือพยากรณ
จาก VAR หรือ VEC ก็ได)  
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เพราะฉะนั้น สวนประกอบของความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณจะบอกเราเก่ียวกับสัดสวนของการเคล่ือนไหวในหนึ่ง sequence อันเนื่องมาจาก shocks 
ของตัวแปรนั้นเอง เม่ือเทียบกับ shocks อันเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืนโดยการพิจารณาสัดสวนของ
ผลกระทบของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 


