บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย นของประเทศไทย
มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ในครั้ งนี้ จะท าการศึ ก ษาโดยใช้ข ้อมู ล แพแนล ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนี้
ข้อ มู ล ภาคตัด ขวาง (Cross-Section Data) คื อ ประเทศในกลุ่ ม คู่ ค ้า ส าคัญ ของไทย ประเทศ ได้แ ก่
ประเทศประเทศไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ก าหนดให้ N คื อ จานวนข้อ มู ล
ภาคตัดขวาง ดังนั้น N  5
ข้อมู ลอนุ กรมเวลา (Time Series Data) ได้แก่ ข้อมูลรายปี ของประเทศแต่ละประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2533 ถึง ปี พ.ศ. 2554 รวมแล้ว 21 ปี กาหนดให้ T คือข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนั้น T  21
จานวนค่าสังเกตของข้อมูลแพแนลมีจานวนเท่ากับ N * T ดังนั้น จานวนค่าสังเกตที่ใช้ในการศึกษา
ถึ งความสัม พันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ งกับ อัตราแลกเปลี่ ยนของไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์
อินโดนีเซี ย และ ฟิ ลิปปิ นส์ เท่ากับ 105 ค่าสังเกต
3.2 แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาถึ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย นของประเทศไทย
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสถิติที่เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลาโดยที่
ตัวแปรเหล่ านี้ ส่วนมากมักจะมีลกั ษณะไม่นิ่ง นั่นคือ ค่าเฉลี่ ยและค่าความแปรปรวนจะมี ค่าไม่คงที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทดสอบความนิ่ งของข้อมูล โดย
การทดสอบแพแนลยูนิท รู ท หลังจากนั้นก็ นามาทดสอบด้วยแพแนลโคอิ นทิ เกรชัน เพื่ อศึ กษาถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซึ่ งแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาของแต่ละประเทศ เป็ นดังนี้
37

(3.1)

ERit   o  1 RIRit   it

คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t
RIR it คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t
 it
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของประเทศ i ณ เวลา t
 0 , 1 คือ พารามิเตอร์
ERit

3.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.3.1 การทดสอบแพแนลยูนิทรู ท
การทดสอบแพแนลยูนิทรู ทเป็ นการทดสอบความนิ่งของข้อมูลตัวแปรแต่ละตัวที่นามา ศึกษา ด้วยวิธี
LLC Test วิธี Breitung Test วิธี Hadri Test วิธี IPS Test และวิธี Fisher-Type Tests โดยใช้ FisherADF และ Fisher-PP ซึ่ งการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทจะมีสมมุติฐานและค่าสถิติ ทดสอบที่แตกต่างกัน
ไปตามวิธีการทดสอบ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่3.1
ตารางที่ 3.1 สมมติฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทด้วยวิธีการทดสอบที่แตกต่าง
กัน
การทดสอบยูนิทรู ทแบบธรรมดา (Tests with Common Unit Root Process)
วิธีทดสอบ
สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง
ค่ าสถิติทใี่ ช้ ทดสอบ
LLC
มียนู ิทรู ท
ไม่มียนู ิทรู ท
t* – Statistics
Breitung
มียนู ิทรู ท
ไม่มียนู ิทรู ท
Breitung t–Statistics
Hadri

ไม่มียนู ิทรู ท

มียนู ิทรู ท

Z –Statistics

การทดสอบยูนิทรู ทของแต่ ละประเทศ (Tests with Individual Unit Root Processes)
วิธีทดสอบ
สมมติฐานหลัก สมมติฐานรอง
ค่ าสถิติทใี่ ช้ ทดสอบ
IPS
มียนู ิทรู ท
ข้อมูลของบางประเทศไม่มียนู ิทรู ท W – Statistics
Fisher – ADF
Fisher – PP

มียนู ิทรู ท

ข้อมูลของบางประเทศไม่มียนู ิทรู ท Fisher Chi – Square

เมื่อทาการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทของตัวแปรแต่ละตัวโดยใช้วิธีทดสอบทุกวิธีดงั กล่าว เสร็ จสิ้ น
แล้วหลังจากนั้นจะเปรี ยบเทียบผลการทดสอบของแต่ละวิธี ซึ่ งในการศึกษาในครั้งนี้จะเลือกใช้ผลการ
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ทดสอบแพแนลยูนิทรู ทจากวิธีที่ให้ผลการทดสอบดีที่สุดนัน่ คือ วิธีที่ให้ผลการทดสอบที่ตวั แปรทุก
ตัวในแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ ยนของไทย มาเลเซี ย
สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ มีอ ันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Order of Integration) อันดับ
เดี ยวกัน คือ อันดับที่1 หรื อ I(1)ทั้งนี้ เพื่อนาไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรใน แบบจาลอง
พาแนลโคอินทิเกรชันต่อไป
3.3.2 การทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชัน
การทดสอบแพแนลโคอิ น ทิ เกรชัน คื อ การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรใน
แบบจ าลองความสั ม พัน ธ์ ระหว่างอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง กับ อัตราแลกเปลี่ ย นของไทย มาเลเซี ย
สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่นนั่ คือ เป็ นการทดสอบว่าการอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะมีอิทธิ พลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของทั้ง5ประเทศหรื อไม่โดยในการศึกษาในครั้งนี้จะ
ใช้วธิ ีการทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชันด้วยวิธี Pedroni และวิธี Kao
1. วิธี Pedroni Test
ทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลอง ด้วยวิธีกาหนดให้มี ค่าคงที่
(Individual Intercept) ก าหนดให้ มี ค่ า คงที่ แ ละมี ค่ า แนวโน้ ม เวลา (Individual Intercept and Trend)
และกาหนดให้ไม่มีค่าคงที่และค่าแนวโน้มเวลา (None) โดยมีกรณี ขอ้ สมมติอยู่ 2 กรณี ดังนี้
กรณี แรก สมมติให้ขอ้ มูลทุกประเทศ มีลกั ษณะเหมื อนกัน (Homogeneous) สาหรับการ
ทดสอบ Panel Statistics มีสมมติฐานการทดสอบคือ
H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชัน
H1 : มีโคอินทิเกรชัน
ถ้า ค่ า สถิ ติ Panel Statistics ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก แสดงว่าแบบจ าลองความสั ม พัน ธ์
ระหว่างอัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ งกับ อัตราแลกเปลี่ ย นของไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ นโดนี เซี ย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ทุกประเทศมี ความสัมพันธ์กนั
กรณี ที่สอง สมมติให้ขอ้ มูลแต่ละประเทศมีลกั ษณะแตกต่างกัน (Heterogeneous) สาหรับ
การทดสอบ Group Panel Statisticsมีสมมติฐานการทดสอบคือ
H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชัน
H1 : มีโคอินทิเกรชัน
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ถ้ า ค่ า ส ถิ ติ Group Panel Statistics ป ฏิ เส ธส มม ติ ฐ าน ห ลั ก แส ดงว่ า แบ บ จ าล อง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย นของไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์
อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์มี ความสัมพันธ์กนั อย่างน้อย 1 ประเทศ
2. วิธี Kao Test
มี วิธี ก ารทดสอบคล้ายกับ Pedroni Test โดยกาหนดให้ มี ค่ าคงที่ (Individual Intercept)
เพียงวิธีเดียว และมีสมมติฐานการทดสอบคือ
H0 : ไม่มีโคอินทิเกรชัน
H1 : มีโคอินทิเกรชัน
ถ้าค่าสถิติยอมรับสมมติฐานหลัก นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ไม่มีความสัมพันธ์กนั
3.3.3 การทดสอบแบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เป็ นการประมาณแบบจาลองเพื่อทดสอบแบบจาลองว่าอยู่ในรู ปแบบใดระหว่าง Pooled
Estimator, Fixed Effects ห รื อ Random Effect โดยการท ดส อบ จะใช้ ผ ลการท ดส อบ ด้ ว ยวิ ธี
Redundant Fixed Effect Testวิธี Hausman Test
1. Redundant Fixed Effect Test
เป็ นการทดสอบว่าควรท าการประมาณค่ าแบบจ าลองในรู ป แบบใดระหว่า ง Fixed
Effects และ Pooled OLS ภายใต้สมมติฐานหลัก คือ
H0 : Pooled OLS
H1 : Fixed Effects
ถ้าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าควรทาการประมาณค่าแบบจาลองใน
รู ป แบบ Pooled OLS ถ้า ผลการทดสอบปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก แสดงว่า ควรท าการประมาณค่ า
แบบจาลองในรู ปแบบ Fixed Effects
2. Hausman Test
เป็ นการทดสอบว่าควรทาการประมาณค่าแบบจาลองในรู ปแบบใดระหว่าง Fixed Effects
และ Random Effects มีภายใต้สมมติฐานหลัก คือ
H0 : Random Effects
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H1 : Fixed Effects
ถ้าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าควรทาการประมาณแบบจาลองใน
รู ปแบบ Random Effectsถ้าผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าควรทาการประมาณ
แบบจาลองในรู ปแบบ Fixed Effects
3.3.4 การประมาณแบบจาลองแพแนลโคอินทิเกรชัน
การประมาณค่าแบบจาลองแพแนลโคอินทิเกรชันสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะใช้วิธีคือ
1. Pooled OLS 2.Fixed Effects Models 3.Random Effects Models โดยจะเลือกวิธีที่มีความ เหมาะสม
ที่สุด ซึ่ งแต่ละวิธีจะถูกปรับให้เข้ากับแบบจาลองที่ตอ้ งการจะศึกษา ดังนี้
1. แบบจาลอง Pooled OLS
แบบจาลอง ที่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ มี ค่าคงที่ หรื อเรี ยกว่า Pooled regression model เป็ น การ
กาหนดให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ รวมถึ งค่าคงที่และสัมประสิ ทธิ์ มีค่าคงที่ดว้ ยโดยเป็ นการประมาณ ข้อมูลที่
เป็ นข้อมูลภาคตัดขวางและอนุ กรมเวลาด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดโดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ
ERit   o  1 RIRit   it

(3.2)

คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t
RIRit คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t
 it
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของประเทศ i ณ เวลา t
 0 , 1 คือ พารามิเตอร์
ERit

2. แบบจาลอง Fixed Effects Models
แบบจาลอง Fixed Effects Models เป็ นการประมาณแบบจาลองโดยสมมติ ให้ค่ าคงที่
ของสมการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละหน่วยหรื อตามแต่ละประเทศโดยที่
ERit  1   2 RIRit   it

ERit

คือ Exchange rate ของประเทศ i ณ เวลา t
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(3.3)

คือ Real interest rate ของประเทศ i ณ เวลา t
 it
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของประเทศ i ณ เวลา t
1 ,  2 คือ พารามิเตอร์
RIRit

3. แบบจาลอง Random Effects Models
แบบจาลองนี้ มี ข ้อสมมติ ให้ ค วามแตกต่ า งในค่ าคงที่ ข องสมการเป็ นการสุ่ ม และถู ก
รวมเข้าไปอยูใ่ นส่ วนประกอบของพจน์คลาดเคลื่อน Random Effect Model (REM) โดยสามารถปรับ
ให้เข้ากับแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาได้ดงั นี้
ERit   it  1 RIRit   i   it
(3.4)
โดยที่  i   it คื อ ค่ า ความคาดเคลื่ อ น (Error Term) ประกอบด้ ว ยส่ ว นของความ
แตกต่างของแต่ ละหน่ วยที่ ไม่มีค วามแตกต่างในช่ วงเวลาและส่ วนตกค้างหรื อส่ วนคงเหลื อที่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ในช่วง เวลาดังนั้นความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาคือผลกระทบ
จากความแตกต่างของแต่ละหน่วย (  i )
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