
 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นความชอบใน

ท่ีอยู่อาศยั การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศยั และการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นโยบานการเงินต่อตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคของไทย โดยผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ีหน่ึง วิเคราะห์ผลจากการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ โดยใชว้ิธีการประมาณค่าแบบเบย์
เซียน (Bayesian approach) 

ส่วนท่ีสอง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรภายนอกต่อตวัแปรภายใน โดยการ
วิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนอง (Impulse Response Function: IRF) 

ส่วนท่ีสาม วิเคราะห์ภาพโดยรวมของผลกระทบท่ีเกิดต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวมวิเคราะห์
การแยกส่วนของความแปรปรวน (Variance decomposition)  

 

4.1   วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของการแจกแจงภายหลงั (Posterior parameters) 

การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด 32 ตวั ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบเบย์
เซียน โดยใชว้ิธีการ Metropolis-Hasting โดยกาํหนดใหมี้การทาํซํ้ าจาํนวน 2,000,000 รอบ ซ่ึงผล
จากการประมาณค่าพารามิเตอร์แสดงในตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.1 ค่าการแจกแจงก่อนหนา้และการแจกแจงภายหลงัของค่าพารามิเตอร์  

 การแจกแจงก่อนหน้า  การแจกแจงภายหลงั 

พารามิเตอร์ การแจกแจง ค่าเฉลีย่ก่อน
หน้า 

 ค่าเฉลีย่ภายหลงั ช่วงความเช่ือม่ัน 

 5% 95% 

  Beta 0.65  0.66 0.57 0.74 

Rr  Beta 0.75  0.82 0.77 0.87 

  Beta 0.667  0.71 0.64 0.78 

wc  Beta 0.667  0.66 0.60 0.71 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 การแจกแจงก่อนหน้า  การแจกแจงภายหลงั 
พารามิเตอร์ การแจกแจง ค่าเฉลีย่ก่อน

หน้า 
 ค่าเฉลีย่ภายหลงั ช่วงความเช่ือม่ัน 

    5% 5% 

wh  Beta 0.667  0.67 0.60 0.74 

  Beta 0.5  0.50 0.17 0.83 

wc  Beta 0.5  0.69 0.46 0.95 

wh  Beta 0.5  0.56 0.27 0.89 

  Beta 0.5  0.42 0.31 0.53 

   Beta 0.5  0.50 0.36 0.61 
  Gamma 0.5  0.50 0.34 0.66 
  Gamma 0.5  0.51 0.34 0.67 

kc  Gamma 10  13.11 9.27 16.98 

kh  Gamma 10  10.37 6.07 14.30 
  Normal 1  1.05 1.21 0.89 
   Normal 1  1.02 1.18 0.85 
r  Normal 1.5  1.53 1.38 1.66 

Yr  Normal 0  0.14 0.005 0.25 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

ส่วนแบ่งรายไดข้องแรงงานของครัวเรือนท่ีให้กูเ้งิน    จากการประมาณไดค้่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.66 ดงันั้นส่วนแบ่งรายไดข้องแรงงานของครัวเรือนท่ีกูเ้งินคือ 1 - 0.66 = 0.34 
หมายความว่าครัวเรือนท่ีให้กูเ้งินไดรั้บรายไดจ้ากการเสนอแรงงานให้ระบบเศรษฐกิจร้อยละ 66 
ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีกูเ้งินไดรั้บรายไดจ้ากการเสนอแรงงานใหร้ะบบเศรษฐกิจร้อยละ 34  

ค่าสัมประสิทธ์ิของการปรับเปล่ียนราคาและค่าจา้งตามลกัษณะ Calvo แสดงถึงความ
ยดืหยุน่ (Flexible) หรือความหนืด (Rigidity) ของราคาสินคา้และค่าจา้ง ซ่ึงจากการประมาณไดค้่า
สัมประสิทธ์ิของ Calvo ในการปรับเปล่ียนราคา    เท่ากบั 0.71 ค่าสัมประสิทธ์ิของ Calvo ใน
การปรับเปล่ียนค่าจา้งสาํหรับภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไป  wc  เท่ากบั 0.66 และค่าสัมประสิทธ์ิของ 
Calvo ในการปรับเปล่ียนค่าจา้งสาํหรับภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั  wh  เท่ากบั 0.67 หรือสามารถ
กล่าวไดว้่ามีหน่วยธุรกิจท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนราคาไดร้้อยละ 71 และมีครัวเรือนท่ีไม่สามารถ
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ปรับเปล่ียนค่าจา้งไดร้้อยละ 66 สาํหรับภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไป และร้อยละ 67 สาํหรับภาคการ
ผลิตท่ีอยูอ่าศยั แสดงให้เห็นว่าราคาสินคา้ในระบบเศรษฐกิจมีความหนืดมากกว่าอตัราค่าจา้งทั้ง 2 
ประเภทเล็กน้อย ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณได้สามารถคาํนวณหาระยะเวลาโดยเฉล่ียของการ
ปรับเปล่ียนราคาและค่าจา้งไดจ้าก   1 1  ดงันั้นโดยเฉล่ียราคาและค่าจา้งสาํหรับหน่วยธุรกิจ
ท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นัทีจะปรับราคาและค่าจา้งทุก 3 ไตรมาส1  

ค่าความยืดหยุน่ของเงินเฟ้อในคาบท่ีผา่นมา    เท่ากบั 0.50 ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
แนวทางกาํหนดค่าจา้ง (Wage-setting rule) ท่ีตอบสนองต่อเงินเฟ้อในภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไป 
 wc  เท่ากบั 0.69 และค่าสมัประสิทธ์ิของสมการแนวทางกาํหนดค่าจา้งท่ีตอบสนองต่อเงินเฟ้อใน
ภาคการผลิตท่ีอยู่อาศยั  wh  เท่ากบั 0.56 แสดงให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจจะปรับเปล่ียนราคาโดยจะ
พิจารณาจากเงินเฟ้อในอดีตร้อยละ 50 ส่วนครัวเรือนท่ีปรับเปล่ียนค่าจา้งจากเงินเฟ้อในอดีตสาํหรับ
ภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ 69 และสาํหรับภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยัเท่ากบัร้อยละ 56  
 การยึดติดพฤติกรรมของการบริโภค แสดงถึงความสําคญัของการบริโภคในอดีตท่ีส่งผล
ต่อการบริโภคในปัจจุบนั ซ่ึงจากการประมาณไดค่้าสัมประสิทธ์ิของการยึดติดพฤติกรรมของการ
บริโภคของครัวเรือนท่ีใหกู้เ้งิน    และครัวเรือนท่ีกูเ้งิน     เท่ากบั 0.42 และ 0.50 ตามลาํดบั  
 ค่าความยืดหยุน่ของอุปทานแรงงาน (Labor supply elasticity) แสดงถึงการปรับเปล่ียน
ชัว่โมงการทาํงานของครัวเรือนเม่ืออตัราค่าจา้งเปล่ียนแปลง จากการประมาณไดค่้าสัมประสิทธ์ิ
ของอุปทานแรงงานของครัวเรือนท่ีให้กูเ้งิน    เท่ากบั 0.50 และค่าสัมประสิทธ์ิของอุปทาน
แรงงานของครัวเรือนท่ีกูเ้งิน    เท่ากบั 0.51  
 ตน้ทุนในการปรับเปล่ียนทุน คือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับระดบัของการสะสมทุน จาก
การประมาณไดค้่าสัมประสิทธ์ิการปรับเปล่ียนทุนของการผลิตสินคา้ทัว่ไป  kc  เท่ากบั 13.11 
และค่าสัมประสิทธ์ิการปรับเปล่ียนทุนของการผลิตสินคา้ท่ีอยูอ่าศยั  kh  เท่ากบั 10.37 แสดงให้
เห็นวา่การปรับเปล่ียนในทุนสินคา้ทัว่ไปมีตน้ทุนสูงกวา่การปรับเปล่ียนทุนในการผลิตท่ีอยูอ่าศยั 
 การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างภาคการผลิต (Mobility across sector) แสดงถึงการยา้ย
แรงงานจากภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไป สู่ภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั จากการประมาณไดค่้าสัมประสิทธ์ิ
การเคล่ือนยา้ยแรงงานของครัวเรือนท่ีใหกู้เ้งิน    เท่ากบั 1.05 และค่าสัมประสิทธ์ิการเคล่ือนยา้ย
แรงงานของครัวเรือนท่ีกูเ้งิน     เท่ากบั 1.02 ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดมี้ค่าใกลเ้คียง 1 ซ่ึง

                                                            
1 การเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของราคาเท่ากบั 1/(1-0.71) = 3.45 ไตรมาส การเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของค่าจา้งในภาคการผลิตสินคา้

ทัว่ไปเท่ากบั 1/(1-0.65) = 2.86 ไตรมาส และการเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของค่าจา้งในภาคการผลิตสินคา้ท่ีอยูอ่าศยัเท่ากบั 1/(1-0.67) 

= 3.03 ไตรมาส 
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ใกลเ้คียงกบัค่าการแจกแจงก่อนหน้า หมายความว่า ชัว่โมงการทาํงานของ 2 ภาคการผลิตไม่
สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์2 นั่นคือ จะมีแรงงานเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถยา้ยการ
ทาํงานจากภาคการผลิตสินคา้ทัว่ไปสู่ภาคแรงงานผลิตสินคา้ท่ีอยูอ่าศยั 
 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากประมาณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการเงิน คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
ของอตัราดอกเบ้ียในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  Rr   ค่าสัมประสิทธ์ิของการให้นํ้ าหนกัสาํหรับอตัราเงิน
เฟ้อ  r  และค่าสมัประสิทธ์ิของการใหน้ํ้ าหนกัสาํหรับอตัราการเติบโตของผลผลิต  Yr  จากการ
ประมาณไดค้่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.82, 1.53 และ 0.14 ตามลาํดบั และจากสมการนโยบายการเงิน
จะได ้ 

   1 ,
1

ln ln 1 ln 1 ln 1 lnt
t R t R t R Y R R t

C t

GDP
R r R r r r r r rr

G GDP  
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จะเห็นไดว้า่ในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารกลางจะพิจารณาใหน้ํ้ าหนกัอตัรา
ดอกเบ้ียในช่วงเวลาท่ีผา่นมาร้อยละ 82 นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 1 ส่งผล
ทาํให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.27 และการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการเติบโตของผลผิตจะส่งผลทาํให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.025     

ตารางที่ 4.2 ค่าการแจกแจงก่อนหนา้และการแจกแจงภายหลงัของกระบวนการการเปล่ียนแปลง 
(Shocks process) 

 การแจกแจงก่อนหน้า  การแจกแจงภายหลงั 

พารามิเตอร์ การแจกแจง ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่ ช่วงความเช่ือม่ัน 

 5% 95% 

AC  Beta 0.8  0.71 0.59 0.83 

AH  Beta 0.8  0.81 0.68 0.94 

 
                                                            
2 Horvath (2000) ไดอ้ธิบายไวว้่าค่าสัมประสิทธ์ิของการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างภาคการผลิตควรมีค่าอย่างนอ้ยเท่ากบัศูนย ์

 , 0     ดงันั้นในกรณีท่ี   และ    มีค่าเท่ากบัศูนยแ์สดงว่าการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่าง 2 ภาคการผลิตสามารถ

เคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ถา้   และ    มีค่ามากกวา่ศูนยจ์ะมีเพียงแรงงานบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 การแจกแจงก่อนหน้า  การแจกแจงภายหลงั 

พารามิเตอร์ การแจกแจง ค่าเฉลีย่  ค่าเฉลีย่ ช่วงความเช่ือม่ัน 

 5% 95% 

AK  Beta 0.8  0.96 0.94 0.98 

j  Beta 0.8  0.83 0.71 0.95 

z  Beta 0.8  0.76 0.60 0.92 

  Beta 0.8  0.72 0.58 0.86 

AC  Inv. Gamma 0.001  0.049 0.040 0.058 

AH  Inv. Gamma 0.001  0.065 0.051 0.077 

AK  Inv. Gamma 0.001  0.054 0.042 0.067 

j  Inv. Gamma 0.001  0.004 0.0002 0.002 

R  Inv. Gamma 0.001  0.006 0.004 0.007 

z  Inv. Gamma 0.001  0.058 0.043 0.073 

  Inv. Gamma 0.001  0.116 0.081 0.147 

p  Inv. Gamma 0.001  0.028 0.019 0.035 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 4.2 ค่าสัมประสิทธ์ิของการเปล่ียนแปลง  , , , , ,AC AH AK j z        จาก
การประมาณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.96 และค่าความแปรปรวนของการเปล่ียนแปลง 
 , , , , , , , ,AC AH AK j R z p         จากการประมาณไดค้่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 0.004 ถึง 
0.116 ซ่ึงจะใชค้่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณค่าไดเ้ป็นตวักาํหนดสมการการเปล่ียนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจ 

4.2   การวเิคราะห์ปฏิกริิยาตอบสนอง (Impulse Response Function: IRFs) 

การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองเป็นการพิจารณาการตอบสนองของการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ของตวัแปรท่ีสนใจ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งฉบัพลนั (Shocks) 1 หน่วย โดยท่ีแกนตั้ง (Y-axis) แสดงถึงร้อยละของการเปล่ียนแปลงจากค่า
สถานะคงตวั และแกนนอน (X-axis) แสดงถึงระยะเวลา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 5 ปี หรือ 20 ไตรมาส 
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4.2.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางด้านเทคโนโลยีของภาคการผลิตที่อยู่อาศัย 
(Technology shocks in housing sector) 

การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัทางบวกดา้นเทคโนโลยขีองภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั 
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อตน้ทุนในการผลิตท่ีอยู่อาศยั เช่น การคิดคน้นวตักรรมใหม่ในการ
ผลิต ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศยั ทาํให้เกิดผล
กระทบท่ีสาํคญัต่อครัวเรือนคือ การลดลงของราคาท่ีอยูอ่าศยัร้อยละ 3.3 โดยผลท่ีไดส้อดคลอ้งการ
การศึกษาของ Iacoviello และ Neri (2010) และ Paries และ Notappietro (2008)  
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รูปที ่4.1 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยขีองภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั 

หน่วยธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมาปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิต และสามารถลดราคาสินคา้ไดใ้นเวลาเดียวกนั และก่อใหเ้กิดการลงทุนในท่ีอยู่
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อาศยัเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 การลงทุนในสินคา้ทัว่ไปมีการปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.06 ซ่ึงได้รับ
ประโยชน์จากการขยายตวัของการผลิตท่ีอยูอ่าศยั เช่น การซ้ือของตกแต่งบา้น เป็นตน้ การขยายตวั
ของลงทุนก่อให้เกิดอุปสงคต่์อสินคา้ทุนซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของทุน (อตัราดอกเบ้ีย) ปรับตวั
สูงข้ึนร้อยละ 0.015 การบริโภคในช่วงแรกปรับตวัลดลงร้อยละ 0.05 เน่ืองจากการลดลงของราคาท่ี
อยู่อาศัยส่งผลให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินในระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนลดลง ส่วน
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.6 เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากการขยายตวั
ของการลงทุนทั้ง 2 ประเภท 

หลังจากการเปล่ียนแปลงของระดับราคาของท่ีอยู่อาศัยและอัตราดอกเบ้ีย 
กระบวนการทางเศรษฐกิจจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงสามารถแยกอธิบายได ้2 ประการคือ  

ประการแรก ราคาท่ีอยูอ่าศยัปรับตวัลดลงส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั้ง 2 ประเภท 
คือ สาํหรับครัวเรือนท่ีให้กูเ้งิน การท่ีราคาท่ีอยูอ่าศยัลดลงยงัทาํให้ครัวเรือนท่ีให้กูเ้งินนั้นมีตน้ทุน
ดา้นท่ีอยู่อาศยัลดลง ทาํให้สามารถบริโภคสินคา้ทัว่ไปไดม้ากข้ึน เม่ือเทียบกับท่ีอยู่อาศยั ส่วน
ผลกระทบต่อครัวเรือนท่ีกูเ้งิน การลดลงของราคาท่ีอยูอ่าศยัทาํใหมู้ลค่าของหลกัประกนัในการกูย้มื
ลดลง ผลท่ีตามมาคือการบริโภคของครัวเรือนท่ีกูเ้งินลดลง โดยผลท่ีเกิดข้ึนจากครัวเรือนท่ีใหกู้เ้งิน
มีมากกว่าผลจากครัวเรือนท่ีกูเ้งิน เน่ืองจากจาํนวนเงินท่ีปล่อยกูใ้ห้แก่ครัวเรือนท่ีกูเ้งินลดลง ทาํให้
ครัวเรือนท่ีให้กูเ้งินสามารถนาํจาํนวนเงินดงักล่าวมาบริโภคสินคา้ไดม้ากข้ึน ส่งผลให้การบริโภค
ในระบบเศรษฐกิจจึงเกิดการขยายตวั (ในช่วงไตรมาส 2 - 9)  

ประการท่ีสอง จากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน ซ่ึงทาํให้
ตน้ทุนของการกูย้ืมเงินสูงข้ึน ทาํให้การลงทุนทั้งสองประเภทค่อยๆ ปรับตวัลงลดลงในคาบถดัไป 
ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการปรับตวัลดลงเน่ืองจาก
ไดรั้บอิทธิพลจากการหดตวัของการลงทุน ซ่ึงความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะเกิดข้ึนในช่วง 5-10 ไตร
มาสแรกของการเปล่ียนแปลง หลงัจากนั้น ระบบเศรษฐกิจจะปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิม 

 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางด้านความช่ืนชอบในที่อยู่อาศัย (Housing 
preference shocks) 

การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัทางบวกจากความช่ืนชอบในท่ีอยู่อาศยั หรือการ
เปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัจากดา้นอุปสงคข์องท่ีอยูอ่าศยั (Housing demand shocks) การเปล่ียน
ดงักล่าวมีผลทาํให้ระดบัราคาของท่ีอยูอ่าศยัสูงข้ึนร้อยละ 0.01 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปสงคต่์อ
ท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีผลทาํให้มูลค่าของหลกัประกนัในการกูย้ืมสูงข้ึน ครัวเรือนมีการกูย้ืมเพ่ิมมากข้ึน
ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.0001 นอกจากนั้นการสูงข้ึนของราคาท่ีอยูอ่าศยัยงัมี
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ผลทาํให้การลงทุนในท่ีอยู่อาศยัปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.02 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเกิดการ
ขยายตวัร้อยละ 0.001 เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากการการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัและการบริโภค 
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รูปที ่4.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดา้นความช่ืนชอบในท่ีอยูอ่าศยั 

หลังจากการเปล่ียนแปลงของระดับราคาของท่ีอยู่อาศัยและอัตราดอกเบ้ียท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ช่วงเวลาต่อมา ซ่ึงสามารถแยกอธิบายได ้2 ประการคือ  

ประการแรก ราคาท่ีอยู่อาศยัค่อย ๆ ปรับตวัลดลง ซ่ึงมีผลทาํให้ความสามารถใน
การกูย้ืมเงินของตวัแทนในระบบเศรษฐกิจลดลง ส่งผลให้การบริโภคในระบบเศรษฐกิจปรับตวั
ลดลง 
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ประการท่ีสอง จากอตัราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มสูงข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อการลงทุนและ
การบริโภค สาํหรับการลงทุน เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนจะมีผลทาํให้การลงทุนในช่วงเวลา
ต่อมาลดลง ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีการปรับตวัลดลงเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากการ
หดตวัของการลงทุนและการบริโภค ซ่ึงความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนน้ี จะเกิดข้ึนในช่วง 5 ไตรมาสแรก
ของการเปล่ียนแปลง แต่หลงัจากไตรมาสท่ี 5 แลว้จะเห็นไดว้่าการลงทุนในสินคา้ทัว่ไปจะปรับตวั
สูงข้ึนเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลง ซ่ึงมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีการ
ปรับตวัข้ึนมาเลก็นอ้ย 

จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ราคาท่ีอยู่อาศยัเป็นตวัแปรสําคญัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนการบริโภคในระบบเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Iacoviello และ Neri (2010) และ Campbell และ Cocco (2007) ส่วนการเปล่ียนแปลงจากดา้น
อุปสงค์ของท่ีอยู่อาศยั ทาํให้เกิดการลงทุนในท่ีอยู่อาศัยมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Topel และ Rose (1988) ซ่ึงพบว่า การเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีอยูอ่าศยัจะมีผลทาํใหเ้กิด
การลงทุนใหม่ในท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึน    

4.2.3      การเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนัด้านนโยบายการเงิน (Monetary shocks)  

การเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันด้านนโยบายการเงินท่ีส่งผลให้อัตรา
ดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดาํเนินนโยบายของ
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการใชน้โยบาย เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายการเงินแบบเขม้งวด จะมี
ผลทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 0.4 ส่งผลใหต้น้ทุนในการกูย้มืสูงข้ึน ครัวเรือนจึงมีอุปสงค์
ต่อท่ีอยู่อาศยัลดลง และทาํให้ราคาท่ีอยู่อาศยัปรับตวัลดลงร้อยละ 1.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Iacoviello (2005) และ Iacoviello และ Neri (2010) นอกจากนั้นการท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวั
สูงข้ึนและการลดลงของราคาท่ีอยูอ่าศยัทาํใหมู้ลค่าของหลกัประกนัในการกูย้มืของครัวเรือนลดลง 
ส่งผลใหก้ารบริโภคในระบบเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 1 และการสูงข้ึนของอตัราดอกเบ้ียส่งผลใหก้าร
ลงทุนทั้งสองประเภท (ทั้งการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัและการลงทุนในสินคา้ทัว่ไป) ในระบบเศรษฐกิจ
ลดลงร้อยละ 0.04 และ 0.03 ตามลาํดบั เน่ืองจากตน้ทุนในการกูย้มืมีมากข้ึนการลงทุนจึงหดตวัลง 
ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ นั้นปรับตวัลดลงร้อยละ 0.02 เพราะไดรั้บอิทธิพลจากการลงทุน
และการบริโภคท่ีลดลง 

การเปล่ียนแปลงของระดับราคาของท่ีอยู่อาศยัและอตัราดอกเบ้ียในคาบถดัมา 
กระบวนการทางเศรษฐกิจจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถแยกอธิบายได ้2 ประการคือ  

ประการแรก จากการท่ีอตัราดอกเบ้ียค่อยๆ ปรับตวัลดลงทาํให้ตน้ทุนในการกูย้ืม
ลดลง เกิดอุปสงคต่์อท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนทาํให้ราคาท่ีอยู่อาศยัค่อย ๆ ปรับตวัสูงข้ึน ราคาท่ีอยูอ่าศยัท่ี
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สูงข้ึนนั้นทาํให้ความสามารถในการกูย้ืมเงินของตวัแทนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน การบริโภคใน
ระบบเศรษฐกิจเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน 
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รูปที ่4.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบายการเงิน 

ประการท่ีสอง จากอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลง แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนของการ
กูย้มืเงินลดลง การลงทุนทั้งสองประเภทและการบริโภคปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ทาํใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศมีการปรับสูงข้ึนตามไปดว้ย 

ซ่ึงความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วง 5 ไตรมาสแรกของการ
เปล่ียนแปลง แต่หลงัจากไตรมาสท่ี 5 การลงทุนทั้ง 2 ประเภทปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัลดลง และราคาท่ีอยู่อาศยัปรับตวัสูงข้ึนส่งผลให้การบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทาํให้
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีการปรับตวัข้ึนมาเลก็นอ้ย  
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4.3   ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนของความแปรปรวน (Variance decomposition) 

 การวิเคราะห์ IRF เป็นการดูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเพียงตวัเดียวท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจ แต่การวิเคราะห์ Variance decomposition จะใชดู้ภาพโดยรวมของผลกระทบท่ีเกิดต่อ
ระบบเศรษฐกิจ หรือสามารถอธิบายไดว้่า เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งหมดแลว้ ตวัแปรภายในท่ี
พิจารณาอยูจ่ะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนมากนอ้ยเพียงใด โดยในการพิจารณาจะแสดงอยู่ใน
รูปร้อยละ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะดูผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นโยบานการเงิน  ee  
การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศัย  he  และการเปล่ียนแปลงด้าน
ความชอบในท่ีอยูอ่าศยั  je  ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

ตารางที ่4.3 ค่าการแยกส่วนของความแปรปรวน (ในรูปร้อยละ)   

ตัวแปรภายใน 
ee  he  je  รวม 

การบริโภค 93.48 4.53 1.99 100 
การลงทุนในสินคา้ทัว่ไป 97.45 1.62 0.93 100 
การลงทุนในท่ีอยูอ่าศยั 2.67 86.68 10.65 100 
ราคาท่ีอยูอ่าศยั 0.24 96.99 2.77 100 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 44.41 47.03 8.57 100 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นนโยบายการเงินจะส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก โดยส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินคา้ทัว่ไป และการบริโภค
ร้อยละ 97.45 และร้อยละ 93.48 ตามลาํดบั และส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
ร้อยละ 44.41 แต่การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันด้านโยบานการเงินมีผลกระทบต่อภาค
อสังหาริมทรัพยน์้อยมาก โดยส่งผลกระทบต่อการลงทุนในท่ีอยู่อาศยัและราคาท่ีอยู่อาศยัร้อยละ 
2.67 และร้อยละ 0.24 ตามลาํดบั  

การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยัจะส่งผลกระทบ
ต่อภาคอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมาก โดยส่งผลกระทบต่อราคาท่ีอยู่อาศยัและการลงทุนในท่ีอยู่อาศยั
สูงถึงร้อยละ 96.99 และร้อยละ 86.68 ตามลาํดบั จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภาคอสังหาริมทรัพยมี์
ผลทาํใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไดรั้บผลกระทบร้อยละ 47.03 นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลง
อยา่งฉับพลนัเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยัยงัส่งผลกระทบต่อการบริโภค และการลงทุน
ในสินคา้ทัว่ไปร้อยละ 4.53 และร้อยละ 1.62 ตามลาํดบั 
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ส่วนการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัด้านความชอบในท่ีอยู่อาศยัจะส่งผลกระทบส่งผล
กระทบการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัร้อยละ 10.65 และทาํใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเปล่ียนแปลง
ร้อยละ 8.57 นอกจากนั้นยงัส่งผลกระทบต่อราคาท่ีอยูอ่าศยั การบริโภค และการลงทุนในสินคา้
ทัว่ไปร้อยละ 2.77, 1.99 และ 0.93 ตามลาํดบั 
 จากตารางท่ี 4.3 สามารถสรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นเทคโนโลยีของภาค
การผลิตท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาคอสังหาริมทรัพย ์โดยส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการลงทุนในท่ีอยู่อาศยัและราคาท่ีอยู่อาศยั ร้อยละ 86.68 และ 96.99 
ตามลาํดบั ส่วนการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นนโยบายการเงินมีอิทธิพลต่อการบริโภคและการ
ลงทุนในสินคา้ทัว่ไป ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการบริโภคและการลงทุนในภาคการผลิตสินคา้
ทัว่ไป ร้อยละ 93.48 และ 97.45 ตามลาํดบั และการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นความชอบในท่ี
อยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุด โดยเปรียบเทียบจากการ
เปล่ียนแปลงทั้ง 3 ประเภท ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 10.65 
ส่วนการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลง
อย่างฉับพลันของเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศัย การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันด้าน
นโยบายการเงิน และการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นความชอบในท่ีอยู่อาศยั ร้อยละ 47.03, 
44.41 และ 8.57 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นเทคโนโลยีของ
ภาคการผลิตท่ีอยู่อาศัยและการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัด้านนโยบายการเงินสามารถส่งผล
กระทบต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมากกว่าการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นความชอบ
ในท่ีอยูอ่าศยั 

 


