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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

3.1.1 ที่มาของขอ้มูล 

ขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ส าคญั คือ 
1) Trade Map ของศูนยพ์าณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre, ITC) 

ภายใตอ้ังคถ์ัด (UNCTAD) และองค์การการคา้โลก (WTO) ซ่ึงให้ขอ้มูลการส่งออกและการน าเขา้
สินคา้ของประเทศไทย ประเทศเวยีดนามและประเทศผูน้ าเขา้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 – 2013 

2) ขอ้มูลดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

3) ข้อมูล Export unit value index และ Industrial Value Added ของประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนามจากธนาคารโลก 

4) มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยต่อผลิตภณัฑม์วลรวมจากธนาคารโลก 

3.1.2 ขอ้มูลและการค านวณค่าตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลอง 
1.) การค านวณส าหรับแบบจ าลอง CMS 

ใช้ข้อมูล Trade Map ของศูนยพ์าณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre, ITC) 
ภายใตอ้ังคถ์ัด (UNCTAD) และองค์การการคา้โลก (WTO) ซ่ึงให้ขอ้มูลการส่งออกและการน าเขา้
สินคา้ของประเทศไทย ประเทศเวยีดนามและประเทศผูน้ าเขา้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 – 2013 

2.) การค านวณตวัแปรที่ใชใ้นสมการเศรษฐมิติ 

ส่วนแบ่งการตลาดในสินคา้ i =  
การส่งออกสินคา้ i ของประเทศ m ไปยงัตลาด j

การส่งออกสินคา้ i ของโลกทั้งหมดไปยงัตลาด j
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หมายเหตุ 
ก. สินคา้ i ไดแ้ก่ สินคา้ 20 รายการ ซ่ึงแสดงไวใ้นภาคผนวก 
ข. ตลาดที่ศึกษาสินค้าทั้ งหมดได้แก่ตลาดโลก ตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น จีน ตลาด

สหภาพยโุรป และตลาดอาเซียน 

3.2 กรอบแนวคดิ/ แบบจ าลอง 
3.2.1 กรอบแนวคิดการเจริญเติบโตของการส่งออก 

ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของการส่งออกแสดงไวใ้นภาพที่ 2.1 ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของการส่งออก 

การเจริญเติบโตของการส่งออก 
(Export Growth) 

 

ผลจากความสามารถในการ
แข่งขนั(Competitiveness effect) 

การเติบโตของการคา้
โลก(Growth effect) 

การเติบโตของการน าเขา้ของ
ตลาดส าคญั (Market effect) 

การเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อ
สินคา้ (Commodity effect) 

มลูค่าเพ่ิมต่อหน่วย 
  (X3) 

ดชันีมลูค่าการส่งออก     
ต่อหน่วย  (X2) 

อตัราการแลกเปล่ียนโดย
เปรียบเทียบระหว่างไทย

กบัคู่แข่ง (X1) 

ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างไทยกบัประเทศคู่แข่ง 
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การเติบโตของการส่งออกได้รับอิทธิพลจากการเจริญเติบโตของการคา้โลก (Growth effect) การ
เติบโตของการน าเขา้ของตลาดส าคญั (Market effect) การเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity 
effect) และการเป ล่ี ยนแปลงของความสามารถในการแข่งขัน  (Competitiveness) ทั้ ง น้ี การ
เปล่ียนแปลงของความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ขึ้ นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนโดย
เปรียบเทียบ (Relative Exchange Rate) ดัชนีมูลค่าสินคา้ส่งออกต่อหน่วย (Export Unit Value) และ
มูลค่าเพิม่ต่อหน่วย (Industrial Value Added) 

3.2.2 แบบจ าลองที่ใชใ้นการศึกษา 
1.) แบบจ าลองที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออก

ดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ (Constant Market Share Model, CMS) 

เคร่ืองมือในการศึกษาองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกคือ แบบจ าลองส่วน
แบ่งการตลาดคงที่ (Constant Market Share Model, CMS) ซ่ึงในการศึกษาน้ีจะไดใ้ชแ้บบจ าลอง CMS 
ในรูปแบบ One- Level Analysis และ Two- Level Analysis ซ่ึงเป็นผลงานของ Edward E. Leamer 
และ Robert M. Stern (1970) 

แนวคิดหลักของแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ (Constant Market Share Model, CMS) คือการ
แยกอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี (คมสนั สุริยะ, 2542) 

1.1) CMS: One- Level Analysis 

เป็นการแยกอตัราการขยายตวัของการส่งออกของสินคา้ i ออกเป็น 
(ก.) ผลของการขยายตวัของสินคา้ i ในประเภทผูน้ าเขา้ (Growth Effect- 

One Level) 

(ข.) ผลของความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness Effect) หรือผล
ทางดา้นการแบ่งส่วนตลาด 

1.2) CMS: Two- Level Analysis 

เป็นการแยก Growth Effect- One Level ออกเป็น 
(ก.) ผลของการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้ งหมดโดยรวมของประเทศ   

ผูน้ าเขา้ (Growth Effect- Two Level) 
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(ข.) ผลของการเปล่ียนแปลงรสนิยมการบริโภคสินคา้ i ของประชาชนใน
ประเทศผูน้ าเขา้ (Commodity Composition Effect) 

จากแนวคิดขา้งตน้สามารถเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ไดด้งัต่อไปน้ี 
(1.) CMS: One-Level Analysis   

 
V2 −  V1

V1
=  

( r ∗  V1)

V1
+

(V2 −  V1 −  r ∗ V1) 

V1
 

 
V2 = มูลค่าการส่งออกสินคา้ i ของไทยไปยงัตลาด j ในปีที่ 2 
V1 = มูลค่าการส่งออกสินคา้ i ของไทยไปยงัตลาด j ในปีที่ 1 
 r = อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ i ของตลาด j 

 

ซ่ึงการแปลความหมายจะมีดว้ยกนั 2 ดา้น คือ 
(ก.) ผลของการขยายตวัของตลาดสินคา้ i ในประเทศผูน้ าเขา้ (Growth Effect-One Level)  คือพจน์   
( r ∗ V1)

V1
 

(ข.) ผลของความสามารถในการแข่งขนั (Residual; Competitiveness Effect) หรือผลทางดา้นการแบ่ง
ส่วนตลาด คือพจน์  (V2− V1− r∗V1) 

V1
 

(2.) CMS: Two- Level Analysis 
 

 V2 −  V1

V1
=  

( R ∗  V1)

V1
+

{( r − R) ∗ V1}

V1
+

( V2 −  V1 −  r ∗ V1)

V1
 

  
V2 = มูลค่าการส่งออกสินคา้ i ของไทยไปยงัตลาด j ในปีที่ 2 
V1 = มูลค่าการส่งออกสินคา้ i ของไทยไปยงัตลาด j ในปีที่ 1  
r = อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ i ของตลาด j 
R   = อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของตลาด j 

ซ่ึงการแปลความหมายจะมีดว้ยกนั 3 ดา้นคือ 
(ก.) ผลของการขยายตวัของตลาดสินคา้ทั้งหมดโดยรวมของประเทศผูน้ าเขา้ (Growth Effect- 

Two Level) คือพจน์   ( R ∗ V1)

V1
 

(ข.) ผลของการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ i ของประชาชนในประเทศผูน้ าเขา้ (Commodity 
Composition Effect) คือพจน์  {( r−R)∗V1}

V1
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(ค.) ผลของความสามารถในการแข่งขนั (Residual; Competitiveness Effect) หรือผลทางด้าน
การแบ่งส่วนตลาด คือพจน์  (V2− V1− r∗V1) 

V1
    

คมสัน สุริยะ(2542) อธิบายว่า จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง CMS- One Level จะทราบว่าอัตราการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้ i ไดรั้บอิทธิพลจากการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้ i ของตลาดแห่ง
นั้นๆเท่าใด (Growth Effect) และส่วนที่เหลือจากการที่การส่งออกของไทยมากกวา่หรือนอ้ยกว่าการ
ขยายตัวของการน าเข้านั้ น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงไป 
กล่าวคือ หากสินคา้ไทยมีอตัราการขยายตวัสูงกวา่อตัราการน าเขา้สินคา้สินคา้นั้นของประเทศผูน้ าเขา้ 
จะมีผลให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางตรงกนัขา้มหากอตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกของไทยน้อยกว่าอัตราการขยายตวัของการน าเขา้ของประเทศผูน้ าเขา้ จะมีผลให้ส่วนแบ่ง
การตลาดของไทยลดลง และหากอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ i ของไทยมีค่าเท่ากนัอตัรา
การขยายตวัของการน าเขา้สินคา้ i ของตลาด j แลว้ จะพบวา่ส่วนแบ่งการตลาดสินคา้ i ของตลาด j จะ
มีค่าคงที่ ซ่ึงเป็นที่มาของค าวา่ Constant Market Share 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนแบ่งการตลาดโดยเคร่ืองหมายของพจน์ Residual ได้รับการนิยามให้
เป็นการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการแข่งขนัโดยผูส้ร้างแบบจ าลอง แต่เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในการศึกษาคร้ังน้ีจึงจะเรียกไดว้่าผลทางดา้นส่วนแบ่งการตลาด (Market Share Effect) ซ่ึงการ
เรียกวา่ผลทางดา้นส่วนแบ่งการตลาดแทนค าว่าผลทางดา้นความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของส่วนแบ่งการตลาดไม่ไดส่ื้อถึงการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการแข่งขนั
โดยตรง ดังนั้ นอาจกล่าวได้ว่าพจน์ Residual ของแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ (Constant 
Market Share Model, CMS) แสดงให้เห็น เพียงการเปล่ียนแปลงของส่วนแบ่งตลาด ไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงของความสามารถในการแข่งขนัแต่อยา่งใด 

ในส่วนของ CMS-Two Level จะไดแ้ยกผลอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้ i ในตลาด j ออกมา
อีกชั้นหน่ึงว่ามีผลมาจากการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้โดยรวมทั้งหมดเท่าใด (Growth Effect-Two 
Level) และมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของรสนิยมการบริโภคน้ีหมายความวา่ ผูบ้ริโภคในตลาดแห่ง
นั้นหนัมานิยมบริโภคสินคา้ i เพิม่ขึ้นหรือลดลง ซ่ึงจะอ่านค่าไดจ้ากเคร่ืองหมายบวกหรือลบของพจน์ 
Commodity Composition Effect น้ี 
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แบบจ าลองที่ 2. การศึกษาปัจจยัก าหนดส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวโดยวธีิการทางเศรษฐมิติ 

จากแนวคิดของ Magnier and Toujas- Bernate (1994) ซ่ึงสร้างสมการส่วนแบ่งตลาดที่มีทั้งปัจจยัดา้น
ราคาและที่ไม่ใช่ราคาเป็นตวัแปร ในการศึกษาน้ีจึงไดส้ร้างแบบจ าลองในลกัษณะเดียวกนัขึ้นมา แต่
ได้เปล่ียนรูปแบบของสมการในบางส่วน และเปล่ียนแปลงตวัแปรดา้นที่ไม่ใช่ราคาไปจากผลงาน
ดั้งเดิมของพวกเขา 

สมการที่น ามาใชใ้นการศึกษาคือ 

                                   RMS =  f ( X1, X2, X3, )                                                                       
 

RMS คือ ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบของไทยต่อเวยีดนาม 
X1 คือ อตัราการแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่ง แสดงถึงราคาที่
เกิดจากอตัราแลกเปล่ียน 
X2 คือ Export Unit Value index มูลค่าสินคา้ส่งออกต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศคู่แข่งแสดงถึงราคาที่เกิดจากตน้ทุนการผลิตและคุณภาพสินคา้ 
X3 คือ Industrial Value Added ในที่น้ีแสดงถึง มูลค่าเพิ่มในการผลิตแต่ละขั้นตอน ซ่ึงผลรวมของ
มูลค่าเพิ่มการผลิตทุกขั้นตอนนั้นจะไดมู้ลค่าเท่ากบัมูลค่าผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยซ่ึงสามารถสะทอ้นถึง
ผลกระทบของตน้ทุนค่าแรงงานได ้
 

การเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งนั้ นอาจจะเปรียบเทียบได้หลายรูปแบบ กล่าวคือเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งเพียงรายเดียว ประเทศคู่แข่งรายกลุ่ม และประเทศทั้งโลก แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือก
เปรียบเทียบประเทศคู่แข่งรายเดียว แลว้น ามาการที่เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งรายต่างๆน้ีมารวมกนั 
แลว้ใชว้ธีิทางเศรษฐมิติเพือ่ประโยชน์ในการเพิ่ม Degree of freedom และการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐ
มิต ิ

1.) ส่วนแบ่งการตลาดโดยเปรียบเทียบ 
RMS =  

Export Value Thai

Export Value n
 

 
Export Value Thai คือ มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทย 
Export Value n   คือ มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศคู่แข่งในที่น้ีคือ เวยีดนาม 
 

2.) อตัราการแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่ง 
X1 =  

Baht/ERm

VND/ERm
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Baht/ERm คือ อตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทเทียบกบัสกุลเงินของประเทศผูน้ าเขา้ 

VND/ERm คือ อตัราแลกเปล่ียนของเงินดอง (เวยีดนาม) เทียบกบัสกุลเงินของประเทศผูน้ าเขา้ 

 
2.) ดชันีมูลค่าการส่งออกต่อหน่วย (Export Unit Value) ซ่ึงสะทอ้นผลที่มาจากทั้งตน้ทุนการผลิตและ
คุณภาพสินคา้ 

X2 =  
Export Unit Value Thai

Export Unit Value n
 

 
Export Unit Value Thai คือ ดชันีมูลค่าการส่งออกต่อหน่วยของไทย 
Export Unit Value n คือ ดชันีมูลค่าการส่งออกต่อหน่วยของประเทศคู่แข่ง ในที่น้ีคือ เวยีดนาม 
 
3.) มูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนดา้นแรงงาน 

X3 =  
Industrial Value Added Thai

Industrial Value Added n
 

 
Industrial Value Added Thai คือ มูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมของไทย 
Industrial Value Added Thai คือ มูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมของประเทศคู่แข่ง ในที่น้ีคือ เวยีดนาม 
 
เคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรที่คาดหวงัไว ้

1) X1 คือการเปล่ียนแปลงของค่าเงินของไทยเม่ือเทียบกับค่าเงินของคู่แข่ง หากลดลง 
(Depreciation) ในอตัราที่มากกว่าการลดค่าเงินของประเทศคู่แข่งแลว้ จะส่งผลใหสิ้นคา้ไทยมีราคาที่
ลดลงมากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง ดังนั้ นการบริโภคจะเคล่ือนยา้ยมาบริโภคสินคา้ไทยมากยิ่งขึ้นใน
ขณะที่การบริโภคของสินคา้คู่แข่งลดลง  ประเทศผูน้ าเขา้จะน าเขา้สินคา้จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ในขณะที่น าเขา้สินคา้จากประเทศคู่แข่งลดลง เป็นผลให้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยมีค่าเพิ่ม
มากขึ้น ดงันั้นเคร่ืองหมายของ X1 และ RMS จึงมีทิศทางเดียวกนั หรือพบว่าการค านวณดว้ยวิธีการ
เศรษฐมิติจะไดอ้อกมาเป็นเคร่ืองหมายบวก (Positive) อยา่งไรก็ตามการเปรียบเทียบลกัษณะเช่นน้ีไม่
จ าเป็นที่จะตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ที่ราคาของสินคา้ไทยและของคู่แข่งตอ้งเท่ากนัก่อนการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ีเพราะไม่จ าเป็นที่มูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทยและของคู่แข่งจะตอ้ง
เท่ากนัอยูก่่อนแลว้ดว้ย การลดลงของราคาในอตัราที่เท่ากนัระหวา่งไทยและคู่แข่งยอ่มท าใหมู้ลค่าการ
ส่งออกมีสัดส่วนคงที่ ดังนั้นการลดลงในอัตราแลกเปล่ียนของไทย (Depreciation) ที่มากกว่าย่อม
ดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคส่วนหน่ึงหนัมาสนใจบริโภคสินคา้ไทยแทน 
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2) X2 คือ การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนต่อหน่วยของไทยในอตัราที่มากกว่าของคู่แข่งจะท าให้ราคา
สินคา้ไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าของคู่แข่ง ท  าให้ผูบ้ริโภคยา้ยมาซ้ือสินคา้จากคู่แข่งมากขึ้น โดยลดการซ้ือ
สินคา้ของไทยลง มูลค่าการน าเขา้สินคา้ของประเทศผูน้ าเขา้จากไทยจะลดลง ดงันั้นเคร่ืองหมายของ 
X2 และ RMS จึงมีทิศทางตรงกันขา้มหรือพบว่าการค านวณด้วยวิธีการเศรษฐมิติจะไดอ้อกมาเป็น
เคร่ืองหมายลบ (Negative) 

 

3) X3 คือ Industrial Value Added ใชเ้ป็นตวัแทนของตน้ทุนแรงงาน ซ่ึงเม่ือตน้ทุนแรงงานสูงขึ้นยอ่ม
ท าให้ราคาสินคา้ส่งออกสูงขึ้น ประเทศคู่คา้อาจลดการน าเขา้สินคา้จากไทย ดังนั้นจึงจะมีทิศทาง
ความสมัพนัธต์รงกนัขา้มหรือเป็นลบ (Negative) กบั RMS 

 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการประมาณค่า Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) เป็นวิธีการในการประมาณ
ค่าของพารามิเตอร์ในระบบของสมการเชิงเส้นโดยจะพิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) 
โดยมีขอ้สมมติฐานที่วา่ ถา้ค่าความคลาดเคล่ือนของสมการใดสมการหน่ึงมีความสมัพนัธก์บัค่าความ
คลาดเคล่ือนของสมการอ่ืนๆ การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least 
Squares, OLS) นั้ นจะเกิดความผิดพลาด แต่ถ้าค่าความคลาดเค ล่ือนของแต่ละสมการไม่ มี
ความสัมพนัธ์กัน การวิเคราะห์การถดถอยดว้ยวิธีก าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Squares, OLS) 
กบัการประมาณค่าโดย Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) นั้นจะมีค่าเหมือนกัน 
ซ่ึงหมายความว่าการประมาณค่าโดย Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE)  นั้ นมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Squares, 
OLS) 

กล่าวคือ  ประสิทธิภาพของ β̂SURE ที่ เหนือกว่าตัวประมาณ  β̂OLS  นั้ น จะเพิ่มขึ้ นโดยตรงกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคลาดเคล่ือนจากต่างสมการกนั และจะผกผนักบัความสัมพนัธร์ะหว่าง
ชุดต่าง ๆ ของตวัแปรภายใน และแมว้า่ความสมัพนัธท์ี่แทจ้ริงระหวา่งตวัแปรคลาดเคล่ือนที่มาจากต่าง
สมการจะมีค่าเท่ากบั 0 ส่วนที่เหลือ (Residuals) จากก าลงัสองน้อยที่สุดของตวัอยา่ง (Sample) อาจจะ
ให้ค่าความแปรปรวนรวมไม่เป็น 0 เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงอาจจะค านวนค่าประมาณแบบวธีิก าลงัสองน้อย
ที่สุดผิดพลาดไป ซ่ึงผลลพัธ์ที่ตามมา  คือ ค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard Errors) สูงกว่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าประมาณ (Estimates) ที่ได้จากการวิเคราะห์
การถดถอยดว้ยวธีิก าลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least Squares, OLS) ประสิทธิภาพของตวัประมาณค่า
β̂SURE จะยงัคงเหนือกว่า β̂OLS  แมว้่าความสัมพนัธข์องตวัแปรคลาดเคล่ือนจะมีค่าน้อยมากก็ตาม แต่
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ถา้หากความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของ β̂SUREที่มีเหนือ β̂OLSก็จะเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นได้
ชัด และส าหรับตัวแปรคลาดเคล่ือนที่ มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) การใช้วิธี
ประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) กับแบบการประมาณค่าโดย Seemingly 
Unrelated Regression Estimation (SURE) ที่ มี ข้อ มู ล ตัวอ ย่า งขน าด ใหญ่ จะ ให้ ตัวป ระม าณ
ค่าพารามิเตอร์ β̂  ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2547: 310-311) 

นอกจากน้ีตวัแปรคลาดเคล่ือนในแต่ละสมการน่าจะมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงการประมาณค่าน้ีเป็น
ลกัษณะของระบบสมการที่ดูเหมือนว่าไม่เก่ียวขอ้งกนั (System of Seemingly Unrelated Regression 
Equation Model) โดยที่ระบบสมการน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะของแบบจ าลองวกกลบั มกัปรากฏในทาง
ธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์เสมอ นอกจากน้ีระบบสมการที่ ดู เสมือนว่าไม่เก่ียวข้องกันจะ
ประกอบด้วยกลุ่มของตัวแปรภายในที่สามารถพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ เน่ืองจากว่ามี
ความสมัพนัธใ์นเชิงแนวเดียวกนั (Conceptual Relationship)   

สมการค านวณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิ Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE)   

β̂SURE =  [
σ11X1

′ X1 σ12X1
′ X12   … σ1mX1

′ Xm

⋮ ⋮ ⋮
σm1Xm1

′ X1 σm2Xm
′ X21 … σmmXm

′ Xm

]

−1

[

∑ σ1jX1
′ Yj

m
j=1

⋮
∑ σmjXm

′ Yj
m
j=1

]    

 

เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมแสดงไดด้งัน้ี 

var(β̂SURE) = (X′ ∑ X−1
−1

 
 [

σ11X1
′ X1 … σ1mX1

′ Xm

⋮  ⋮
σm1Xm

′ X1 … σmmXm
′ Xm

]

−1

 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบจ าลอง SURE ในการวิเคราะห์ตลาดทั้ง 5 ตลาดพร้อมๆกัน โดยมีระบบ
สมการคือ 

     RMSUSA = α1 + β11X1 + β21X2 + β31X3 + εUSA 

 RMSAS = α2 + β12X1 + β22X2 + β32X3 + εAS 

  RMSCH = α3 + β13X1 + β23X2 + β33X3 + εCH 
RMSJP = α4 + β14X1 + β24X2 + β34X3 + εJP 

  RMSEU = α5 + β15X1 + β25X2 + β35X3 + εEU 

โดยที่  USA คือตลาดสหรัฐอเมริกา AS คือตลาดอาเซียน CH คือตลาดจีน JP คือตลาดญี่ปุ่ น และ EU 
คือตลาดสหภาพยโุรป 


