
แนวปฏิบัติที่ดีในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนส าคัญที่ด าเนินการต่อจากการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์หรือทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าจะเก็บข้อมูลใด 
ลักษณะตัวแปรและรูปแบบการวิเคราะห์จะเป็นแบบใด ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปอภิปรายและตอบ
ค าถามวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือน าไปปฏิบัติโดยอ้างอิงจากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย  
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์อาจแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรม
เวลา  ทั้งนี้งานวิจัยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคืองานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ซึ่งมีแนวปฏิบัติในกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างกันไป  
ส าหรับแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติ ซึ่งมักจะใช้กับ
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้การทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลภาคตัดขวาง 

ข้อมูลภาคตัดขวางเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยอาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่
ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง โดยไม่มีผู้ใดเคยเก็บมาก่อน เช่น การเก็บ
แบบสอบถาม หรือการได้มาของข้อมูลโดยการใช้วิธีการจ าลองสถานการของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง เพราะมีผู้เก็บรวบรวม
ไว้แล้ว โดยแหล่งที่มาอาจได้มาจากเวปไซต์หน่วยงานต่างๆ หรือซื้อข้อมูลจากผู้เก็บรวบรวม การวิเคราะห์
ข้อมูลภาคตัดขวางสามารถแบ่งออกได้เป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิงปริมาณมีลักษณะข้อมูลเป็นตัวเลขที่แสดงค่าหรือขนาดของตัวแปรต่างๆ ของตัวอย่างที่ได้
จาก การเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้/
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน ราคาสินค้า ปริมาณสินค้าที่บริโภค  โดยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับการ
วิจัยจะประกอบไปด้วยการน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และการพยากรณ์ค่าตัวแปร 

แบบจ ำลองถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวแปรตามในแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้นเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variable) ในขณะที่ตัวแปรอิสระ
สามารถใช้รูปแบบตัวแปรใด ๆ ก็ได้ เช่น ตัวแปรต่อเนื่อง ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete variable) แบบจ าลอง
ถดถอยเชิงเส้นมักจะค านวณโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบก าลังสองน้อยที่สุด (ordinary least square : 
OLS) ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้แบบจ าลองประเภทนี้ เช่น การศึกษาผลกระทบของการศึกษาต่อรายได้  หรือ
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อราคาหุ้น เป็นต้น 

 



 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความหมายของตัวแปรต่างๆ ซึ่งความแตกต่างของข้อมูลไม่
สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เช่น เพศชาย/หญิง  ระดับการศึกษา  ความรู้สึกของ
ผู้ตอบค าถาม  ในการน าข้อมูลเชิงคุณภาพไปใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐมิติจะต้องแปลงค่าความหมายของตัวแปร
ต่างๆ เป็นค่าตัวเลข  โดยผู้วิจัยต้องค านึงเสมอว่าตัวเลขที่ได้จากการแปลงค่ามานั้นเป็นเพียงค่าสมมติให้เป็น
ตัวแทนของความหมายต่างๆ ของตัวแปร ซ่ึงไม่มีความหมายใดหากน ามาค านวณในทางคณิตศาสตร์     

1.2.1 กรณีตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีก าหนดเป็นตัวแปรหุ่น (dummy 

variable) แทนตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์โดยตัวแปรหุ่นอาจมีค่าเป็น 0 และ 1 เช่น ตัวแปร X แทนความหมาย
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย เพศหญิงแทนค่าเป็น 0 เพศชายแทนค่าเป็น 1 หรือหากคุณลักษณะของตัว
แปรมีมากกว่า 2 สถานะ เช่น ระดับการศึกษาที่ผู้วิจัยอาจแบ่งเป็น 3 สถานะคือ ระดับปริญญาตรี โท เอก 
ผู้วิจัยจะต้องสมมติตัวแปรหุ่นเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัวแปร (ไม่สามารถก าหนดค่าตัวแปรหุ่นเป็น 1 2 3 เพ่ือแสดง
สถานะต่างๆ ได้) เพ่ือให้กรณีท่ีวิเคราะห์มีความครบถ้วนทั้ง 3 สถานะ ส าหรับกรณีตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระเป็น
ตัวแปรเชิงคุณภาพโดยทั่วไปจะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณีคือ  

1) กรณีที่ตัวแปรอิสระทั้งหมดเป็นตัวแปรเชิงคุณภำพ แบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์ในกรณีนี้
เรียกว่า แบบจ าลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance model: AOV) ซึ่งก็คือแบบจ าลอง
การถดถอยที่มีตัวแปรอิสระทั้งหมดเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ  โดยสมมติฐานของแบบจ าลองเป็นไปตามข้อสมมติ
พ้ืนฐานของการถดถอยอย่างง่ายเชิงเส้น (กรณี 1 ตัวแปร)  และข้อสมมติฐานของการถดถอยพหุคูณ (กรณี
มากกว่า 1 ตัวแปร) ส าหรับกรณีที่มีตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพมากกว่า 1 ตัวแปรและมีการกระท าระหว่างกัน 
(interaction) จะต้องใช้ตัวแบบที่ เ พ่ิมพจน์ตัวแปรที่มีการกระท าระหว่างกัน (interaction term) ใน
แบบจ าลอง โดยในแต่ละกรณีจะใช้การทดสอบค่าสถิติ t เพ่ือพิจารณานัยทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาก
ตัวแบบต่างๆ  

2) กรณีที่ตัวแปรอิสระมีทั้งตัวแปรเชิงปริมำณและตัวแปรเชิงคุณภำพ แบบจ าลองที่ใช้
วิเคราะห์ในกรณีนี้เรียกว่า แบบจ าลองการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (analysis of covariance model: 
ACOV) เนื่องจากเป็นแบบจ าลองที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่า
สัมประสิทธิ์ต่างๆ ที่ค านวณได้จากแบบจ าลองการถดถอยที่ประกอบด้วยตัวแปรอิสระเชิงปริมาณและตัวแปร
อิสระเชิงคุณภาพ เช่น กรณีการหาความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับรายได้ในช่วงเวลาก่อนสงครามและช่วง
หลังสงคราม ซึ่งผลกระทบของสงครามอาจจะมีต่อทั้งค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของรายได้ ตัวแปร
หุ่นในกรณีดังกล่าวอาจก าหนดให้เท่ากับ 1 ส าหรับช่วงเวลาก่อนสงครามและเท่ากับ 0 ส าหรับช่วงหลัง
สงคราม  โดยตัวแบบที่ได้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural  



 

change) ได้ ซ่ึงจะช่วยลดความซับซ้อนในการทดสอบสมมติฐานลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบของเชาว์ 
(Chow test)  

1.2.2 กรณีตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในกรณีนี้ตัวแปรตามจะมีค่าไม่ต่อเนื่องโดยอาจเป็นตัวแปรหุ่นที่มี 2 ค่า เช่น 0 กับ 1 แทน

ความหมายว่า แพ้ หรือ ชนะ หรือบางกรณีอาจจะมีค่ามากกว่า 2 ค่า เช่น แพ้ ชนะ เสมอ ซึ่งจะท าให้
แบบจ าลองมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยแบบจ าลองที่ใช้กันทั่วไปกรณีตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิง คุณภาพมี 4 
แบบ โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาหลักการและข้อสมมติของแบบจ าลองต่างๆ ก่อนน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน และการอ่านผลของค่าสัมประสิทธิ์ ให้ถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้อภิปราย ตอบค าถาม
วิจัย และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส าหรับแบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์กรณีตัวแปรตาม
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้    

1) แบบจ ำลองควำมน่ำจะเป็นเชิงเส้น (linear probability model: LPM) เป็นแบบจ าลอง
ที่ที่อธิบายพฤติกรรมของตัวแปรตามเชิงคุณภาพในลักษณะของการถดถอยเชิงเส้นกับตัวแปรอิสระ โดยตัวแปร
ตามถูกก าหนดให้มีค่าเพียง 0 กับ 1  ซึ่งวิธีการนี้ยังมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น ตัวคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
แบบไม่ใช่ปกติและค่าความแปรปรวนมีค่าไม่คงที่ (heteroskedastic) ท าให้การประมาณค่าจากตัวแบบก าลัง
สองน้อยที่สุด (OLS) ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องมีการปรับแบบจ าลองเพ่ือให้ค่าพยากรณ์ของตัว
แบบอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 อีกด้วย  

2) แบบจ ำลองโลจิต (logit model) เป็นแบบจ าลองที่เป็นที่นิยมในการใช้การวิเคราะห์ผล
การเปลี่ยนของค่าตัวแปรอิสระที่มีต่อความน่าจะเป็นที่ตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นจะเท่ากับ 1  โดยฟังก์ชัน
การแจกแจงสะสม (cumulative distribution function: CDF) เป็นแบบโลจิสติก (logistic distribution) 
สามารถแสดงด้วยเส้นโลจิสติก (logistic curve) วิธีในการประมาณค่าคือวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood) โดยใช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็นลอการึทึม (log-likelihood function) ส าหรับกรณีที่
ตัวแปรตามมีค่าเป็นไปได้มากกว่า 2 ค่าจะต้องใช้แบบจ าลองมัลติโนเมียลโลจิต (multinomial logit model) 
โดยค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรอาจมี 3 ค่าและไม่มีการเรียงล าดับแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อสมมติส าคัญคือ
การเลือกระหว่าง 2 ทางเลือกใดๆ จะเป็นอิสระจากทางเลือกอ่ืนๆ ที่เหลือ  

3) แบบจ ำลองโพรบิต (probit model) เป็นแบบจ าลองที่ใช้ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเป็น
แบบแจกแจงปกติ (normal CDF)  วิธีค านวณค่าพารามิเตอร์จะใช้วิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดเช่นเดียวกับ
แบบจ าลองโลจิต รูปแบบของแบบจ าลองก็จะมีรูปแบบใกล้เคียงกับแบบจ าลองโลจิต  รวมถึงในกรณีที่ตัวแปร
ตามมีค่าได้มากกว่า 2 ค่าข้ึนไปก็สามารถใช้แบบจ าลองมัลติโนเมียลโพรบิต (multinomial probit) ได้เช่นกัน   

4) แบบจ ำลองโทบิต (tobit model) เป็นแบบจ าลองที่ขยายมาจากแบบจ าลองโพรบิต โดย
สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรณีที่มีตัวอย่างมีข้อมูลตัวแปรตามไม่ครบทุกตัวอย่าง เช่น กรณีท่ีต้องการ



วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง หากตัวอย่างกลุ่มหนึ่งไม่มีความต้องการซื้อก็จะไม่มี ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าดังกล่าว  ตัวอย่างที่ไม่มีข้อมูลตัวแปรตามเรียกว่า ตัวอย่างที่มีการตัดตอน (censored 
sample) ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจ าเป็นจะต้องถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย มิฉะนั้นจะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้
เอนเอียงและไม่สอดคล้อง  แบบจ าลองโทบิตจึงรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นแบบจ าลองการถดถอยที่มีการตัดตอน 
(censored regression model) หรือแบบจ าลองที่ตัวแปรตามมีค่าจ ากัด (limited dependent variable 
model)  วิธีค านวณค่าพารามิเตอร์จะใช้วิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดเช่นเดียวกับแบบจ าลองโพรบิต   

5) แบบจ าลอง Ordered probit และ Ordered logit เป็นแบบจ าลองที่ตัวแปรตามมีล าดับ
ขั้นเรียงต่อกัน เช่น ระดับความพึงพอใจ ที่เรียงกันตั้งแต่ ชอบน้อยที่สุด ชอบน้อย ชอบปานกลาง ชอบมาก 
ชอบมากที่สุด เป็นต้น หรือตัวแปรตามแบบอ่ืนๆ เช่น เกรดเฉลี่ย การให้ rating บริษัท เป็นต้น 

6) แบบจ าลอง Multinomial Probit และ Multinomial Logit เป็นแบบจ าลองที่ตัวแปร
ตามมีลักษณะของกลุ่มที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน งานวิจัยจะใช้แบบจ าลองประเภทนี้ในการหาปัจจัยของทางเลือกแต่
ละทางซึ่งเป็นตัวแปรตามของแบบจ าลองนี้ โดยในแบบจ าลองจะเลือกทางเลือกได้เพียงแค่ 1 ทางเลือกเท่านั้น 
ตัวอย่างงานวิจัย ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางของสายการบิน โดยทางเลือกได้แก่ Air asia, Nok 
air, Thai lion air เป็นต้น 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

 ข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามล าดับเวลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีช่วงห่างของ
การเก็บเท่ากัน เช่น รายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายวัน เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีการ
น ามาใช้ในการประมวลผลทางเศรษฐศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเชิงประจักษ์ในประเด็นต่างๆ อาทิ ข้อมูล
รายได้ประชาชาติ ปริมาณเงิน รายจ่ายรัฐบาล อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ก็เพ่ือศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติและรูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลาเอง 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดคะเนแนวโน้มใน
อนาคต เพ่ือรองรับการตัดสินใจในการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐ 

 ในการประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลา มีการน าเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่
เครื่องมือดั้งเดิม เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) จนกระทั่งเครื่องมือสมัยใหม่ในกลุ่ม
ที่ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) โดยตรง อาทิ  

  1. การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) 

 



 

  2. การหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) 

  3. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality Test) 

  4. การปรับตัวในระยะสั้น (Error Correction Model: ECM) 

  5.  การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนอง (Impulse Response Analysis) 

  6. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแยกส่วน (Variance Decomposition) 

  7. แบบจ าลอง ARCH/GARCH 

  8. แบบจ าลอง Box-Jenkins 

 อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ก่อนที่จะน าข้อมูลอนุกรมเวลาไปใช้ในการประมาณค่าใน
แบบจ าลองต่างๆ จะต้องมีขั้นตอนของการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนเสมอ เนื่องจากความหยุดนิ่ง 
(Stationary) ของข้อมูลอนุกรมเวลานี้จะมีผลต่อความแม่นย าและถูกต้องของตัวแบบอนุกรมเวลาที่สร้างขึ้นมา 
โดยทั่วไปพบว่าการประมาณค่าสมการถดถอยโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลามักจะได้ค่า R2สูง แต่ไม่สามารถอธิบาย
ความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรอิสระที่อยู่ในตัวแบบนั้นๆ ได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาติกับปริมาณน้ าฝน เป็นต้น จากตัวอย่างนี้จะเข้าลักษณะของปัญหาการถดถอยที่ไม่แท้จริง (Spurious 
Regression) ค่า R2 ที่สูงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากค่าแนวโน้มที่แฝงอยู่ในข้อมูลอนุกรมเวลานั่นเอง มิได้เป็นผลมา
จากความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลองที่ก าลังศึกษาอยู่ และโดยทั่วไปพบว่าข้อมูลอนุกรมเวลามักประสบ
กับปัญหาความไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นหากพบว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีความไม่นิ่งจะต้องปรับข้อมูลให้นิ่งก่อนน าไปใช้
ประมาณค่าในแบบจ าลองต่อไป ส าหรับเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในการประมาณค่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่กล่าว
มาข้างต้น อาจมีวัตถุประสงค์และการน ามาประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน พอสรุปได้ดังนี้  

  



ตารางท่ี 1 สรุปเครื่องมือ วัตถุประสงค์ และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเชิงประจักษ์ 

เครื่องมือ วัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ 

1. Unit Root Test 

 

2. Cointegration Test 

                            
              

 
 
 

 

3. Causality Test 

                            
                      

 

4. ECM 

                            
                            
                             

 

5. Impulse Response 
Analysis 

 
 
 

- เพ่ือใช้ตรวจสอบความนิ่งของข้อมูล
อนุกรมเวลาก่อนน าไปใช้ประมาณ
ค่าในแบบจ าลอง 

- เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาวของตัวแปรที่น ามาศึกษา 

 

 

 

- เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ระหว่างตัวแปรทีละคู่ โดยที่ไม่ต้องมี
การก าหนดว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปร
อิสระและตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม 

- เพ่ือหาระยะเวลาการปรับตัวใน
ระยะสั้น เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะ
ยาว เมื่อตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไม่อยู่
ในดุลยภาพ              

- เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปฏิกิริยา
ตอบสนองของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
(shock) ของอีกตัวแปรหนึ่ง        

 

 เพ่ือหาสัดส่วนของความ
แปรปรวนที่มีต่อการ

 งานศึกษาเชิงประจักษ์ที่ใช้ข้อมูล
อนุกรมเวลา  

 
 

 ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ก่อนอื่นต้องให้มี
ความแน่ใจว่าตัวแปรที่น ามา
ศึกษามีความสัมพันธ์กันในระยะ
ยาว เช่น การทดสอบดุลยภาพ
ระยะยาวของอัตราแลกเปลี่ยน 
ราคาในประเทศ และราคาใน
ต่างประเทศตามแนวคิดทฤษฏี
ความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ 
( E = P/P*) 

 
 

 งานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลมี
แพร่หลาย เช่น ปัจจัยที่ก าหนด
อัตราเงินเฟ้อ ความสัมพันธ์
ระหว่างเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 งานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การปรับตัวในระยะสั้น เช่น การ
ปรับตัวของค่าเงินบาท เพ่ือเข้าสู่
ดุลยภาพ 



ตารางท่ี 1 สรุปเครื่องมือ วัตถุประสงค์ และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเชิงประจักษ์ 

เครื่องมือ วัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ 

 
 

6. Variance 
Decomposition 

 
 
 

7. แบบจ าลอง 
ARCH/GARCH 

 
 
 

8. แบบจ าลอง Box-
Jenkins 

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
(shock) 

 

 เพ่ือศึกษาความผันผวนของตัว
แปรต่างๆ  

 

 เพ่ืออธิบายการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูล ที่อาศัยลักษณะที่มี
สหสัมพันธ์และลักษณะนิ่ง 

 

 งานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาตอบสนองของตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน เช่น การตอบสนอง
ของเงินเฟ้อเมื่อธนาคารกลางปรับ
ลด/เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 งานศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเงิน
เฟ้อ ความสัมพันธ์ของตลาดหุ้นใน
ภูมิภาค  

 งานศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การทดสอบประสิทธิภาพ
ตลาด การส่งผ่านความผันผวน
ของตลาดหุ้น / อัตราแลกเปลี่ยน 

 งานศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การพยากรณ์การเคลื่อนไหว
ราคาสินค้าเกษตร /ราคาทองค า 
โดยใช้ ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average) 
Model เป็นต้น 
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