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ราคาผู ้บ ริโภคจังหวัดเชียงใหม่  รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน แล้วค านวณหาอัตราการ
เปล่ียนแปลงโดยเป็นข้อมูลรายเดือนตั้ งแต่เดือนมกราคมพ .ศ. 2549 – เดือนธันวาคมพ.ศ. 2557 
การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลผลปรากฏวา่ขอ้มูลทุกตวัมีลกัษณะน่ิงท่ี I(0)การพิจารณาความล่าช้า
หรือ Lag ท่ีใชใ้นการประมาณค่าพบวา่ค่า lag ท่ีเหมาะสมท่ีระดบั 1 Lag 
 

  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลอง VARพบวา่อตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหนา้ จะส่งผลท า
ให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปและอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนใน 1 
เดือนก่อนหนา้ จะส่งผลท าให้รายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปอีกทั้งเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลง
ของรายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหน้า จะส่งผลท าให้รายจ่ายลงทุนเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไป
ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบสืบเน่ืองกนัไปแต่อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาการศึกษาน้ีอตัรา
การเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ าและลงทุนไม่ส่งผลต่อการเกิดอตัราเงินเฟ้อ 
 

 ส่วนการวิเคราะห์Impulse Response Function พบว่าการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัในอดีต
ของดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีมีนยัส าคญัจะมีการปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพหลงัจาก 1 ปี ข้ึนไป 
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ABSTRACT 
 

This is an independent research on a Relationship Between Inflation and Government 
Expenditure in Chiang Mai Province. The used data is an annual secondary data analysis that relates 
to Consumer Price Index, Current and Investment Expenditure in Chiang Mai within January 2006 – 
December 2014. Then the percent of change was calculated as monthly data. The test results of 
stationary found all data was statistically significant at the 0.01 level indicating that all the data was 
stationary I(0). The estimate lag found that the appropriate level was 1 Lag. 

 

The analysis results under VAR model found that the percent increase of consumer price 
index a month earlier will result in its rise in the next month. And the percent increase of consumer 
price indexa month earlier will result in a current expenditure rise in the next month.Including the 
percent increase of current expenditure a month earlier will result in an investment expenditure rise 
in the next month too. This relationship will have an ongoing impact.Howevertheanalysis results 
found thatthere are no variables which affect the percent of change of consumer price index . 

 

The Impulse Response Function Analysis showed that sudden changes in the past of the 
significant inflation will be adjusted to the equilibrium after 1 year. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลงัพฒันำ ดงันั้นเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีส ำคญัของประเทศ
ได้แก่ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic Growth) กำรจำ้งงำนเต็มท่ี (Full Employment) และ
กำรมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ (Economic Stability) เป็นตน้ รัฐบำลจึงเขำ้มำมีบทบำทและท ำหน้ำท่ี
ทำงด้ำนเศรษฐกิจท่ีส ำคัญสำมประกำร คือ หน้ำท่ีในกำรจัดสรรกำรใช้ทรัพยำกรของสังคม 
(Allocation Function) รัฐบำลมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรของสังคมเพื่อผลิตสินคำ้หรือบริกำร
สำธำรณะ สินคำ้เอกชนและบริกำรอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมสูงสุด หน้ำท่ีในกำรกระจำย
รำยได้และควำมมัน่คงของสังคม (Distribution Function) เพื่อท่ีจะให้สินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ท่ีผลิต
ข้ึนในสังคมไดจ้  ำแนกแจกจ่ำยให้ประชำชนทุกคนไดใ้ชอ้ยำ่งทัว่ถึง รัฐบำลจ ำเป็นตอ้งเขำ้มำท ำหนำ้ท่ี
จดัระบบกำรกระจำยรำยไดแ้ละควำมมัน่คงของสังคม เพื่อให้ประชำชนทุกคนไดรั้บประโยชน์อย่ำง
ทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั หน้ำท่ีในกำรรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ (Stabilization Function) เพื่อให้
ประชำนอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข รัฐบำลต้องมีกำรจัดสรรกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีกำรกระจำยรำยได้ในสังคมอยำ่งยุติธรรม โดยรัฐบำลจ ำเป็นตอ้งพยำยำมจดัให้
กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจของสังคมให้เป็นไปอย่ำงมีเสถียรภำพ กล่ำวคือรัฐบำลจะตอ้งพยำยำม
ท ำให้ระดบักำรจำ้งงำนของสังคมอยูใ่นอตัรำท่ีสูง เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรวำ่งงำนพร้อมทั้งท ำให้ระดบั
รำคำของสินค้ำและบริกำรโดยทัว่ไปมีเสถียรภำพและเศรษฐกิจมีกำรขยำยตวัในระดับท่ีน่ำพอใจ 
 (เกริกเกียรติ, 2546) 

 ในกำรน้ีรัฐบำลจะน ำนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำยกำรคลงั (Fiscal Policy) นโยบำยกำรเงิน
(Monetary Policy) นโยบำยรำยได ้(Income Policy) และนโยบำยอ่ืนๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้
ประเทศบรรลุถึงเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับนโยบำยกำรคลังเป็นนโยบำยท่ีส่งผลกระทบต่อ
รำยไดป้ระชำชำติและกำรจำ้งงำนไดเ้ป็นอยำ่งมำกซ่ึงอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบของกระทรวงกำรคลงั 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีส ำคญัทำงกำรคลัง ได้แก่ กำรใช้จ่ำยภำครัฐบำล (GovernmentExpenditures) กำร
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จดัเก็บภำษีอำกร (Taxation) และกำรก่อหน้ีสำธำรณะ (Public Debt) ในส่วนเร่ืองกำรใช้จ่ำยของ
ภำครัฐบำลเป็นเคร่ืองมือส ำคญัอยำ่งหน่ึงของนโยบำยกำรคลงัท่ีจะช่วยรักษำระดบักำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนของรัฐบำล ช่วยรักษำผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซ่ึงรำยไดส่้วนใหญ่ของรัฐบำลมำ
จำกกำรจดัเก็บภำษีอำกรจำกประชำชน และรัฐบำลจะน ำรำยไดด้งักล่ำวมำใชจ่้ำยในดำ้นต่ำงๆ ตำมท่ี
รัฐบำลตอ้งกำร จึงถือไดว้ำ่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยกระจำยทรัพยำกรจำกภำครัฐบำลกลบัสู่ภำคเอกชน
อีกคร้ังหน่ึง โดยอำจอยู่ในรูปของสินคำ้และบริกำรสำธำรณะ กำรลงทุนในโครงกำรพื้นฐำนทำง
เศรษฐกิจ เป็นตน้นอกจำกน้ีกำรใชจ่้ำยภำครัฐบำลถือวำ่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรคลงัท่ีจะช่วยให้บรรลุถึง
เป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจไดดี้กวำ่กำรจดัเก็บภำษีอำกร เน่ืองจำกกำรใชจ่้ำยภำครัฐบำลจะมีผลกระทบต่อ
อุปสงคร์วมโดยตรงสำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี แต่กำรจดัเก็บภำษีอำกรนั้นไม่ไดมี้
ผลกระทบต่ออุปสงค์รวมโดยตรงซ่ึงตอ้งผ่ำนตวัแปรทำงพฤติกรรมของประชำชน และโครงสร้ำง
ทำงดำ้นภำษีอำกรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจไดน้้อย เพรำะเท่ำท่ีผ่ำนมำรัฐบำลไม่
อำจจดัเก็บภำษีได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ตลอดจนยงัคงมีปัญหำเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีอำกรท่ีไม่
เหมำะสมก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบติั ขำดควำมเป็นธรรมและเปิดโอกำสให้มีกำรหลบเล่ียงภำษีท่ี
เป็นปัญหำมำโดยตลอด (พนม, 2534) โดยในปีงบประมำณ 2558 มีงบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำม
กระทรวง จ ำนวน 2,575,000 ลำ้นบำท ดงัตำรำงท่ี 1.1 

ตำรำงที ่1.1งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมกระทรวง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

หน่วย : ลำ้นบำท 

กระทรวง จ ำนวน 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร 502,245.5 
2. งบกลำง 365,084.4 
3. กระทรวงมหำดไทย 341,220.3 
4. กระทรวงกลำโหม 193,499.8 
5. กระทรวงกำรคลงั 186,336.5 
6. กระทรวงอ่ืนๆ 986,613.5 

 

ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2557 ก ำหนด
หน้ำท่ีให้กรมบัญชีกลำงมีภำรกิจเก่ียวกับกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดิน และของ
หน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง มีวินยั คุม้ค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยกำรวำง
กรอบหลกัเกณฑ์กลำงให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบติั กำรให้บริกำรค ำแนะน ำปรึกษำดำ้นกำรเงินกำร

ท่ีมำ : ส ำนกังบประมำณ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (2558) 
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คลัง กำรบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรเงินนอกงบประมำณ และกำรพัสดุภำครัฐกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรเงินคงคลังให้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอ และกำรเสนอขอ้มูลในเชิง
นโยบำยกำรคลังแก่ฝ่ำยบริหำร ซ่ึงกรมบัญชีกลำงมีหน่วยงำนส ำนักงำนคลังจงัหวดัทั่วประเทศ 
จ ำนวน 76 จงัหวดั เป็นหน่วยงำนส่วนภูมิภำคโดยส ำนกังำนคลงัจงัหวดัมีบทบำทภำรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เช่น ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรก ำกับตรวจสอบและอนุมัติกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเงินนอกงบประมำณของส่วนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจกำรเร่งรัดและติดตำมกำรใชจ่้ำยเงิน
ของจงัหวดั 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็น 1 ใน 76 จงัหวดัของประเทศไทย ซ่ึงเป็นจงัหวดัขนำดใหญ่อนัดบั 1 ของ
ภำคเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีประมำณ 20,107 ตำรำงกิโลเมตร และมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 1.7 ลำ้น
คนโดยจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีกำรพฒันำในระดบัสูง มีศกัยภำพในกำรพฒันำและเติบโตอยำ่ง
รวดเร็ว ทั้งทำงดำ้นกำรท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และกำรลงทุน จนเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศไทยรองจำกกรุงเทพมหำนคร โดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555p 
จ ำนวน 181,303 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ของภำคเหนือ  

ส ำหรับจงัหวดัเชียงใหม่มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนของงบประมำณท่ีส่วนกลำงจดัสรรให้จงัหวดั ตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณ จนถึงวนัท่ี 13กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 มำกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัจงัหวดัในภำคเหนือตอนบนทั้งหมด 8 จงัหวดั โดยร้อยละเบิกจ่ำยต่อ
งบจดัสรรถือจ่ำยจงัหวดัรวมทั้งรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุนคิดเป็นร้อยละ 65.33(ตำรำงท่ี 1.2) 
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ตำรำงที ่1.2ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558ในส่วนของงบประมำณท่ี
ส่วนกลำงจดัสรรให้จงัหวดัตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณ จนถึงวนัท่ี  13 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ล ำดับที ่ จังหวดั 
งบจัดสรรถือจ่ำย 

จังหวดั 
เบิกจ่ำย 

ร้อยละเบิกจ่ำย
ต่องบจัดสรร
ถือจ่ำยจังหวดั 

1 เชียงใหม่ 19,368.17 12,654.16 65.33 
2 พะเยำ 4,165.63 2,714.85 65.17 
3 น่ำน 3,546.81 2,051.61 57.84 
4 แพร่ 3,730.91 2,106.35 56.46 
5 เชียงรำย 8,492.91 4,746.45 55.89 
6 ล ำปำง 6,574.13 3,218.96 48.96 
7 ล ำพนู 2,616.06 1,268.62 48.49 
8 แม่ฮ่องสอน 2,123.94 943.30 44.41 

ท่ีมำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) (2558) 

ตำรำงที่1.3ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของงบประมำณท่ี
ส่วนกลำงจดัสรรให้จงัหวดัตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณ จนถึงวนัท่ี วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ล ำดบัที่ จังหวดั 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน 

งบจัดสรร
ถือจ่ำย 
จังหวดั 

เบิกจ่ำย 
ร้อยละเบิกจ่ำย
ต่องบจัดสรรถือ
จ่ำยจังหวดั 

งบจัดสรร
ถือจ่ำย 
จังหวดั 

เบิกจ่ำย 
ร้อยละเบิกจ่ำย
ต่องบจัดสรรถือ
จ่ำยจังหวดั 

1 เชียงใหม่ 12,799.92 10,590.26 82.74 6,568.24 2,063.90 31.42 
2 พะเยำ 2,166.52 1,874.92 86.54 1,999.11 839.92 42.01 
3 น่ำน 2,059.08 1,745.37 84.76 1,487.72 306.25 20.59 
4 แพร่ 1,997.97 1,611.15 80.64 1,732.94 495.20 28.58 
5 เชียงรำย 4,621.98 3,753.84 81.22 3,870.93 992.61 25.64 
6 ล ำปำง 3,000.36 2,415.18 80.50 3,573.77 803.78 22.49 
7 ล ำพนู 1,223.44 1,015.38 82.99 1,392.62 253.25 18.19 
8 แม่ฮ่องสอน 1,085.81 777.23 71.58 1,038.13 166.08 16.00 

ท่ีมำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) (2558) 
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จำกตำรำงท่ี 1.3 พบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
ในส่วนของงบประมำณท่ีส่วนกลำงจดัสรรใหจ้งัหวดัตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณ จนถึงวนัท่ี 13กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 เม่ือแยกพิจำรณำทั้งรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุนพบว่ำ รำยจ่ำยประจ ำของจงัหวดั
เชียงใหม่ไดรั้บงบจดัสรรถือจ่ำยจงัหวดัจ ำนวน 12,799.92ลำ้นบำท เบิกจ่ำย10,590.26ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละเบิกจ่ำยต่องบจดัสรรถือจ่ำยจงัหวดัร้อยละ 82.74ส ำหรับรำยจ่ำยลงทุนของจงัหวดัเชียงใหม่
ได้รับงบจดัสรรถือจ่ำยจงัหวดัจ ำนวน 6,568.24ล้ำนบำท เบิกจ่ำย2,063.90ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ำยต่องบจดัสรรถือจ่ำยจงัหวดัร้อยละ 31.42 

ดชันีรำคำผูบ้ริโภคระดบัจงัหวดั เป็นดชันีท่ีใชว้ดักำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยปลีกโดยเฉล่ีย
ท่ีผูบ้ริโภคจ่ำยเพื่อซ้ือสินคำ้และบริกำรจ ำนวนหน่ึง ณ เวลำหน่ึง ๆ เทียบกับปีฐำนโดยส ำนักงำน
พำณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัส ำนักดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้ได้รำยงำนควำมเคล่ือนไหวดชันีรำคำ
ผูบ้ริโภคของจังหวดัเชียงใหม่ครอบคลุมหมวดอำหำรและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้ำ 
เคหสถำนกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ยำนพำหนะกำรขนส่งและกำรส่ือสำรกำรบนัเทิงกำร
อ่ำนและกำรศึกษำ ฯลฯซ่ึงดชันีรำคำผูบ้ริโภคระดบัจงัหวดัมีประโยชน์ส ำหรับวดัภำวะเงินเฟ้อของ
จงัหวดั (Inflation)    

กำรพิจำรณำแนวคิดเก่ียวกบัดชันีรำคำผูบ้ริโภคนั้นจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเขำ้ใจในทฤษฎีเงินเฟ้อ
เน่ืองจำกดัชนีรำคำผู ้บ ริโภคเป็นตัวเลขท่ีใช้ในกำรค ำนวณอัตรำเงินเฟ้อ  เน่ืองจำกอัตรำกำร
เปล่ียนแปลงของดชันีรำคำผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองวดัอตัรำเงินเฟ้อ ดงันั้น ถ้ำดชันีรำคำผูบ้ริโภคสูงข้ึน
อยำ่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหอ้ตัรำเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนเช่นกนั (เสรีลีลำลยั, 2542) 
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ตำรำงที ่1.4 ดชันีรำคำผูบ้ริโภครวมจงัหวดัเชียงใหม่ปี 2551 - 2557 

เดือน 
ดัชนีรำคำผู้บริโภครวมจังหวัดเชียงใหม่ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มกรำคม 102.50 99.70 107.70 115.10 119.20 107.10 109.60 
กุมภำพนัธ์ 102.90 101.10 109.70 115.20 118.40 107.20 109.70 
มีนำคม 103.70 102.00 109.80 115.60 119.20 107.20 110.70 
เมษำยน 104.40 103.90 110.40 119.20 119.20 107.30 111.70 
พฤษภำคม 107.40 103.00 111.00 118.30 120.30 107.70 112.00 
มิถุนำยน 107.90 103.70 111.30 118.50 122.20 107.50 111.60 
กรกฎำคม 107.80 104.50 112.00 118.80 122.00 108.00 111.60 
สิงหำคม 104.50 104.70 113.30 119.20 122.50 108.00 111.60 
กนัยำยน 105.40 105.10 112.60 119.30 123.10 108.00 111.50 
ตุลำคม 103.80 105.40 112.70 120.40 124.10 108.10 111.00 
พฤศจิกำยน 102.30 105.90 115.40 120.10 122.90 109.20 110.50 
ธันวำคม 100.80 107.50 113.80 118.10 126.40 109.30 109.90 

 ท่ีมำ : ส ำนกัดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์(2557) 

จำกตำรำงท่ี 1.4เม่ือพิจำรณำดชันีรำคำผูบ้ริโภคเฉล่ียในจงัหวดัเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2551- 2557 
มีแนวโนม้สูงข้ึนส่งผลใหอ้ตัรำเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนในทิศทำงเดียวกนัตำมตำรำงท่ี 1.5โดยใน ปี 2557 อตัรำ
เงินเฟ้อมีกำรขยำยตวัร้อยละ 2.85 เม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีกำรหดตวัร้อยละ 11.28 เป็นผลมำจำก
หมวดอำหำรและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลสู์งข้ึนร้อยละ 6.10 สำเหตุส ำคญัมำจำกกำรปรับสูงข้ึนของ
ดชันีรำคำหมวดขำ้ว แป้ง และผลิตภณัฑ์จำกแป้ง สูงข้ึนร้อยละ 2.90 เน้ือสัตว ์เป็ดไก่ สูงข้ึนร้อยละ 
8.50 ไข่และผลิตภณัฑ์นมร้อยละ 1.30 เคร่ืองประกอบอำหำรร้อยละ 3.0 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 1.60  อำหำรบริโภคในบำ้นร้อยละ 20.70 และอำหำรบริโภคนอกบำ้นร้อยละ 2.90  เป็นตน้ 

ส่วนหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อำหำรและเคร่ืองด่ืม สูงข้ึนร้อยละ 0.60 จำกกำรสูงข้ึนของดชันีรำคำ
หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทำ้ร้อยละ 0.40 หมวดเคหสถำนร้อยละ 1.20 หมวดกำรตรวจรักษำและ
บริกำรส่วนบุคคลร้อยละ 0.80 หมวดกำรบนัเทิงกำรอ่ำน และกำรศึกษำร้อยละ0.40 หมวดยำสูบและ
เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลร้์อยละ 1.70 เป็นตน้(ส ำนกัดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์,2557) 
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ตำรำงที ่1.5 อตัรำเงินเฟ้อจงัหวดัเชียงใหม่ปี2551 - 2557 

เดือน 
อตัรำเงินเฟ้อจังหวดัเชียงใหม่ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มกรำคม 4.59 -2.73 8.02 6.87 3.56 -10.15 2.33 
กุมภำพนัธ์ 5.76 -1.75 8.51 5.01 2.78 -9.46 2.33 
มีนำคม 5.92 -1.64 7.65 5.28 3.11 -10.07 3.26 
เมษำยน 5.35 -0.48 6.26 7.97 0.00 -9.98 4.10 
พฤษภำคม 7.72 -4.10 7.77 6.58 1.69 -10.47 3.99 
มิถุนำยน 7.58 -3.89 7.33 6.47 3.12 -12.03 3.81 
กรกฎำคม 7.37 -3.06 7.18 6.07 2.69 -11.48 3.33 
สิงหำคม 4.19 0.19 8.21 5.21 2.77 -11.84 3.33 
กนัยำยน 4.56 -0.28 7.14 5.95 3.19 -12.27 3.24 
ตุลำคม 2.47 1.54 6.93 6.83 3.07 -12.89 2.68 
พฤศจิกำยน 0.00 3.52 8.97 4.07 2.33 -11.15 1.19 
ธันวำคม -1.56 6.65 5.86 3.78 7.03 -13.53 0.55 

ท่ีมำ : ส ำนกังำนคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ (2557) 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอตัรำเงินเฟ้อและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลมีหลำกหลำยแนวควำมคิดท่ี
น ำเสนอ อำทิ แนวควำมคิดของเคนส์ไดอ้ธิบำยสำเหตุของเงินเฟ้อท่ีมำจำกดำ้นอุปสงค ์โดยท่ีเคนส์ให้
ควำมส ำคญัแก่ระดบักำรใชจ่้ำยรวม โดยเฉพำะรำยจ่ำยภำครัฐบำลวำ่เป็นสำเหตุให้เกิดเงินเฟ้อได ้หรือ
แนวคิดจำกทฤษฏีกำรคลงัของกลุ่มคลำสสิค ท่ีเช่ือว่ำถ้ำประเทศมีดุลงบประมำณขำดดุล จะท ำให้
ประเทศลม้ละลำยเพรำะรำยจ่ำยท่ีสูงข้ึน จะผกูผนัให้รัฐบำลกูเ้งินมำใชจ่้ำย เป็นผลให้ตอ้งเพิ่มรำยจ่ำย
สูงข้ึนในปีต่อๆไป หรือถำ้เป็นกรณีท่ีรัฐบำลเพิ่มรำยไดโ้ดยกำรพิมพธ์นบตัร ก็จะเป็นสำเหตุท ำให้เกิด
เงินเฟ้อ ค่ำของเงินจะตกต ่ำลง และรำคำสินคำ้จะสูงข้ึนอยำ่งรวดเร็วจำกแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้พบวำ่
เม่ือกำรใชจ่้ำยของรัฐบำลเพิ่มข้ึนจะเป็นสำเหตุท ำใหเ้กิดภำวะเงินเฟ้อ และหำกพิจำรณำตำมทศันะของ 
Wagnerจะพบว่ำแนวโน้มของระดับรำคำท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบท ำให้แนวโน้มกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐบำลเพิ่มมำกข้ึนดว้ยประกอบกบัเม่ือพิจำรณำสมมติฐำนของ Aghevli and Khanท่ีวำ่กำรขำดดุล
ของรัฐบำลจะท ำให้เกิดภำวะเงินเฟ้อโดยผ่ำนทำงกำรขยำยตวัของปริมำณเงินอนัเป็นผลมำจำกกำร
ชดเชยกำรขำดดุลและเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจะไปกระทบต่อขนำดของรำยจ่ำยรัฐบำลซ่ึงมีกำรปรับตวัท่ี
รวดเร็วกว่ำรำยรับรัฐบำลและเกิดเป็นวฏัจกัร (Cycle) ข้ึนโดยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปริมำณเงินและ
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ภำวะเงินเฟ้อแต่ยงัมีลกัษณะท่ีส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั (Two-Way Causality)ซ่ึงสรุปไดต้ำมตำรำง
ท่ี 1.6 

ตำรำงที ่1.6 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งอตัรำเงินเฟ้อกบัรำยจ่ำยรัฐบำล 

แนวคิด เนือ้หำ 
เคนส์ แนวคิดของเคนส์ไดอ้ธิบำยสำเหตุของเงินเฟ้อท่ีมำจำกดำ้นอุปสงค ์โดยท่ีเคนส์ให้

ควำมส ำคญัแก่ระดบักำรใชจ่้ำยรวม โดยเฉพำะรำยจ่ำยภำครัฐบำลวำ่เป็นสำเหตุให้
เกิดเงินเฟ้อได ้

คลำสสิค แนวคิดจำกทฤษฏีกำรคลงัของกลุ่มคลำสสิค เช่ือวำ่ถำ้ประเทศมีดุลงบประมำณ 
ขำดดุล จะท ำใหป้ระเทศลม้ละลำย หรือถำ้เป็นกรณีท่ีรัฐบำลเพิ่มรำยไดโ้ดยกำร
พิมพธ์นบตัรก็จะเป็นสำเหตุท ำใหเ้กิดเงินเฟ้อ  

Aghevli and 
Khan 

กำรขำดดุลของรัฐบำลจะท ำให้เกิดภำวะเงินเฟ้อโดยผ่ำนทำงกำรขยำยตวัของ
ปริมำณเงินอนัเป็นผลมำจำกกำรชดเชยกำรขำดดุลและเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจะไป
กระทบต่อขนำดของรำยจ่ำยรัฐบำลซ่ึงมีกำรปรับตวัท่ีรวดเร็วกว่ำรำยรับรัฐบำล
และเกิดเป็นวฏัจักร (Cycle) ข้ึนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณเงินและภำวะ 
เงินเฟ้อจึงมีลกัษณะท่ีส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั (Two-Way Causality) 

Wagner แนวโนม้ของระดบัรำคำท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบท ำใหแ้นวโนม้กำรใชจ่้ำย
ภำครัฐบำลเพิ่มมำกข้ึนดว้ย 

ท่ีมำ :กำรทบทวนวรรณกรรม (2557) 

ส ำหรับช่วงท่ีผำ่นมำมีกำรศึกษำถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรใชน้โยบำยกำรคลงัโดยผำ่นกำร
ใชจ่้ำยภำครัฐบำลและภำวะเงินเฟ้อของประเทศไทย ซ่ึงใช้กำรวิเครำะห์โดยใชว้ิธีกำรประมำณค่ำใน
แบบจ ำลองดว้ยวิธีOrdinary Least Squares (OLS) และกำรศึกษำเก่ียวกบักำรปรับตวัของรำยรับและ
รำยจ่ำยรัฐบำลต่อภำวะเงินเฟ้อ ซ่ึงใช้กำรกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงซ้อน Multiple Regression 
Analysis โดยผลกำรวจิยัดงักล่ำวใหผ้ลกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนั กล่ำวคือ งำนวิจยัแรกสรุปผลกำรศึกษำ
ว่ำกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลและภำวะเงินเฟ้อมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำม แตกต่ำงจำก
ผลกำรวิจยัต่อมำท่ีให้ผลในทิศทำงเดียวกัน ซ่ึงสำเหตุอำจมำจำกกำรใช้ข้อมูลในกำรศึกษำคนละ
ช่วงเวลำประกอบกบักำรศึกษำงำนวิจยัของDavid OluseunOlayungboเร่ืองกำรใชจ่้ำยของรัฐบำลและ
อตัรำเงินเฟ้อ ซ่ึงใช้กำรวิเครำะห์โดยวิธี Vector Autoregression (VAR) Modelพบว่ำให้ควำมสัมพนัธ์
ในทิศทำงตรงกนัขำ้มอีกทั้งจำกงำนวิจยัท่ีผ่ำนมำจะเห็นว่ำยงัไม่มีกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ขอ้มูลกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลและอตัรำเงินเฟ้อในระดับภูมิภำคดงันั้นจึงเป็นท่ีน่ำศึกษำในเร่ืองกำร
ทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งอตัรำเงินเฟ้อและกำรใชจ่้ำยของรัฐบำลในจงัหวดัเชียงใหม่โดยวิธีVAR
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โดยศึกษำถึงควำมสัมพนัธ์ของอตัรำเงินเฟ้อและรำยจ่ำยของรัฐบำลในจงัหวดัเชียงใหม่วำ่จะส่งผลต่อ
กนัเช่นไร 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1 เพื่อศึกษำลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งอตัรำเงินเฟ้อและกำรใชจ่้ำยของรัฐบำลในจงัหวดั

เชียงใหม่โดยวธีิ Vector Autoregressive Model (VAR) 
1.2.2 เพื่อศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำเงินฟ้อ รำยจ่ำยประจ ำ และรำยจ่ำยลงทุนใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1 ท ำให้ทรำบถึงลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอตัรำเงินเฟ้อและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.2 ท ำให้ทรำบถึงผลของกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำเงินฟ้อ รำยจ่ำยประจ ำ และรำยจ่ำยลงทุน

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.3 เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนนโยบำยทำงด้ำนกำรคลงัของรัฐบำลให้สอดคลอ้งตำม

สภำพเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอตัรำเงินเฟ้อและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลในจงัหวดัเชียงใหม่น้ี

ไดน้ ำขอ้มูลทุติยภูมิรำยเดือนตั้งแต่ เดือนมกรำคม 2549จนถึงเดือนธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ยสำม
ตวัแปร ได้แก่ ดชันีรำคำผูบ้ริโภค รำยจ่ำยประจ ำ และรำยจ่ำยลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงตวัแปร
รำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุนใช้ GPP Deflator ในปี 2555 เป็นตวัปรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ
แล้วน ำมำทดสอบเพื่ อหำรูปแบบควำมสัมพัน ธ์  โดยวิ ธีVector Autoregressive Model (VAR)  
โดยไดใ้ชข้อ้มูลจำกส ำนกัดชันีเศรษฐกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และส ำนกังำนคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลำ (Time Series) รำยเดือนของดชันีรำคำผูบ้ริโภคและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เดือนมกรำคม 2549 จนถึงเดือนธนัวำคม 2557 จ ำนวน 
108 ตวัอยำ่ง 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
 รำยจ่ำยประจ ำใน จังหวัด เชียงใหม่ (Real Current Expenditure in Chiangmai Province: 
CMICEC)หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนประจ ำ เป็นรำยจ่ำยประเภทเงินเดือน ค่ำจำ้ง  
และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจดัซ้ือบริกำรและส่ิงของท่ีไม่เป็นสินทรัพยป์ระเภททุนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงใช ้GPP Deflator ในปี 2555 เป็นตวัปรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ 

 รำยจ่ำยลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่(Real Investment Expenditure in Chiangmai Province : 
CMIIEC)หมำยถึง กำรใช้จ่ำยเพื่อจะสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจและรำยจ่ำยเพื่อกำรได้มำซ่ึง
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงซ่ึงถือว่ำ เป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรสะสมทุนของหน่วยรำชกำรในจงัหวดั
เชียงใหมซ่ึ่งใช ้GPP Deflator ในปี 2555 เป็นตวัปรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ 

 ดัชนี รำคำผู้บ ริโภคใน จังหวัด เชียงใหม่ (Consumer Price Index in Chiangmai Province 
:CMICPC) หมำยถึง ดชันีรำคำผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใชว้ดักำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยปลีกโดยเฉล่ีย
ท่ีผูบ้ริโภคจ่ำยเพื่อซ้ือสินคำ้และบริกำรจ ำนวนหน่ึง ณ เวลำหน่ึง ๆ เทียบกบัปีฐำน 2550ในจงัหวดั
เชียงใหม ่

 
 

 



 
 

11 
 

 
บทที ่2 

 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 

บทน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายรัฐบาลและดชันีราคาผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
เป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายนโยบายการคลัง แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัดัชนีราคาผูบ้ริโภค และทฤษฎีในการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาทาง
เศรษฐมิติ  ได้แก่ การทดสอบ Unit root การทดสอบแบบจ าลอง Vector Autoregression โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 

2.1.1 เป้าหมายเศรษฐกจิมหภาค 
1) การเพิม่ขึน้ของรายได้ประชาชาติและผลติภัณฑ์ประชาติ 

การน าทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีอยูม่าใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ
อย่างเต็มท่ี โดยไม่ปล่อยให้ปัจจยัการผลิตทิ้งว่างอย่างเฉยๆอยา่งไม่เป็นประโยชน์ จะท าให้การผลิต
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ประเทศผลิตสินคา้และบริการสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดม้ากข้ึน และประชากรมีรายไดสู้งข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงทุกประเทศต่างมีเป้าหมายเช่นเดียวกนั 

2) การเพิม่ขึน้ของการจ้างงงาน 
การจา้งงานนั้นนอกจากจะเป็นการน าทรัพยากรแรงงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การผลิตสินค้าและบริการแล้ว ยงัท าให้แรงงานได้รับรายได้เพื่อการด ารงชีพ ยิ่งประเทศมีก าลัง
แรงงานมากและเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป้าหมายของการเพิ่มข้ึนของการจา้งงานยิ่งเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะ
มิฉะนั้นจะท าใหแ้รงงานท่ีกลายเป็นผูว้า่งงานมีจ านวนเพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจส่วนรวม และ
ต่อเศรษฐกิจส่วนบุคคลของแรงงาน การวา่งงานจึงเป็นปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ขดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่เป้าหมายของการจา้งงานเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัเช่นกนั 
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3) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึงการท่ีเศรษฐกิจส่วนรวมด าเนินไปอยา่งราบร่ืนไม่

ผนัแปรไปจากแนวโน้มท่ีควรจะเป็นอยา่งมาก จนท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจท่ีรุนแรง เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หมายถึง การใชน้โยบายเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อท าให้เศรษฐกิจด าเนินไปโดยไม่ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า หรือปัญหาเศรษฐกิจรุ่งเรือง
มากจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อ อีกนยัหน่ึงคือ การรักษาเสถียรภาพของระดบัราคาไม่ให้ผนัแปรมาก อนัจะ
ท าใหเ้กิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวม 

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ หมายถึงการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไม่เกิดปัญหาทางดา้นดุลการช าระเงิน
ของประเทศ หรือปัญหาความผนัผวนทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ซ่ึงในท่ีสุดจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศได ้

 

4) ความจ าเริญทางเศรษฐกจิ 
เม่ือระยะเวลาผ่านไป ประชากรของประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน และจ าเป็นต้องการมี

ระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่เดิม ประเทศจึงตอ้งมีเป้าหมายให้ประเทศมีความจ าเริญทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ท าให้ประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน นัน่คือ 
ระดับรายได้ประชาชาติจะผลิตภัณฑ์ประชาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและระยะยาวจะเห็นว่า
เป้าหมายน้ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 

 

5) ความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ 
เป้าหมายขอ้น้ี หมายถึง ความตอ้งการให้เอกชนกลุ่มต่างๆแข่งขนักนัด าเนินการทาง

เศรษฐกิจต่างๆอย่างเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ในขณะเดียวกนั ตอ้งการให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่เอกชนกลุ่มต่างๆ อย่างทัว่ถึง โดยมุ่งให้มีการกระจายรายได้และ
ทรัพยสิ์นอยา่งมีความเสมอภาคมากข้ึน 
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2.1.2 เป้าหมายการใช้นโยบายการคลงั 
 1)เป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ (Economic Growth) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือการท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ
รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงหากมีการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตวัโดยการ
เพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายภาครัฐบาลจะมีผลกระทบต่ออุปสงคร์วมหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ให้เพิ่มข้ึน เพราะส่วนหน่ึงเป็นการกระตุน้การบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงเป็นตวัแปร
หน่ึงท่ีส าคญัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศใหเ้กิดการขยายตวัอีกดว้ย 

 

2)เป้าหมายการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) 
การใชน้โยบายการคลงัโดยการเพิ่มการใชจ่้ายภาครัฐบาลจะเป็นวิธีการหน่ึงซ่ึงช่วยให้

เกิดการจา้งงานหรือลดการว่างงานในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตวั
ของอุปสงค์มวลรวมหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศซ่ึงจะท าให้เกิดการกระตุน้ความตอ้งการ
สินคา้และบริการของประชาชนมากข้ึนส่งผลให้การผลิตภายในประเทศจึงเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองกบั
อุปสงค์ในสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัของประเทศก าลงัพฒันา
ทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานเป็นปัจจยัส าคญั (Labour Intensive) ท าให้
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆดึงแรงงานเขา้มาใช้ในการผลิตสินคา้และการบริการร่วมกบัปัจจยั
การผลิตอ่ืนๆมากข้ึน ทา้ยท่ีสุดแลว้ปัญหาการวา่งงานในระบบเศรษฐกิจก็จะลดลงไปดว้ยเช่นกนั 

 

3)เป้าหมายการมีเสถียรภาพของระดับราคา (Price Stability) 
การมีเสถียรภาพของระดบัราคาสินคา้เป็นการรักษาระดบัราคาสินคา้ไม่ให้เกิดการผนั

ผวนหรือควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาเงินฝืดซ่ึงอาจจะแกไ้ขไดโ้ดยการใชน้โยบายการ
คลงัโดยลดการใชจ่้ายภาครัฐบาลในกรณีท่ีเกิดปัญหาเงินเฟ้อในกรณีท่ีมีสาเหตุมาจากแรงดึงดา้นอุป
สงคโ์ดยอาจจะเล่ือนโครงการท่ีไม่เร่งด่วนออกไปซ่ึงการใชจ่้ายภาครัฐบาลท่ีลดลงท าให้เงินในระบบ
เศรษฐกิจลดลงดงันั้นปัญหาเงินเฟ้อก็จะลดลงไปในทางตรงกนัข้ามในกรณีท่ีเกิดภาวะเงินฝืดท่ีมี
สาเหตุมาจากแรงดึงดา้นอุปสงครั์ฐบาลอาจจะแกไ้ขโดยการเพิ่มการใชจ่้ายภาครัฐบาลเขา้สู่ระบบ 

เศรษฐกิจเพื่อกระตุน้อุปสงคร์วมหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศให้เพิ่มข้ึนจะ
ท าใหร้ะดบัราคาเพิ่มสูงข้ึน 
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4)เป้าหมายการมีเสถียรภาพภายนอกประเทศ (External Stability) 
การท่ีรัฐบาลใช้นโยบายคลังแบบขยายตัวโดยเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐบาลจะท าให้

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึน ท าให้ประชาชนภายในประเทศน าเขา้สินคา้และบริการเพื่อ
ใช้ในการผลิตและการบริโภคมากยิ่งข้ึนและนอกจากนั้นยงัมีผลกระทบท าให้ระดบัราคาสินคา้และ
บริการภายในประเทศเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้นการส่งออกสินคา้และบริการไปขายยงัต่างประเทศจึงมีมูลค่า
ท่ีลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดดุลการคา้โดยเฉพาะการท่ี
ภาครัฐบาลใชจ่้ายในดา้นน าเขา้สินคา้และบริการจากต่างประเทศจึงควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียท่ี
เกิดข้ึนต่อประเทศควบคู่ตามไปดว้ย 

 

2.1.3แนวคิดเกีย่วกบังบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 
งบประมาณรายจ่าย (government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ

แผนการจดัการรายรับมาให้เพียงพอกบัการใช้จ่ายในรอบปีหน่ึงๆ ซ่ึงเรียกว่า ปีงบประมาณ (budget 
year) ปีงบประมาณของรัฐบาลไทยจะเร่ิมตน้เม่ือ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปี
ถดัไป 

นโยบายรายจ่ายเก่ียวข้องกับการก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีมีความส าคญักล่าวคือรัฐบาลจะใช้รายจ่ายของ
รัฐบาลเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้เศรษฐกิจเป็นไปในแนวทางท่ีรัฐบาลตอ้งการทั้งในดา้นของการส่งเสริม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 

2.1.4ความหมายของการใช้จ่ายรัฐบาล 
ความหมายของ“การใช้จ่ายภาครัฐบาล”หรือ“รายจ่ายสาธารณะ”หมายถึงการใช้จ่ายของ

ภาครัฐบาลเพื่อรักษาระดับการด าเนินงานของภาครัฐบาลและเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดย
ส่วนรวม (เกริกเกียรติ, 2546) สามารถจ าแนกออกเป็น 3 แนวทางดงัน้ี 

 

1) การใช้จ่ายเพือ่รักษาระดับการบริหารงานของภาครัฐบาล 
รายจ่ายสาธารณะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรักษาการบริหารงานของรัฐบาลนั้นมกัจะ

เป็นรายจ่ายจ านวนมากท่ีสุดของรายจ่ายในแต่ละปี เน่ืองจากการใช้จ่ายของภาครัฐบาลท่ีส าคญัท่ีสุด
คือการใช้จ่ายต่างๆเพื่อรักษาการด าเนินงานขั้นพื้นฐานของรัฐบาลให้สามารถด าเนินงานไปไดด้ว้ยดี
ไดแ้ก่การใชจ่้ายเก่ียวกบัการบริหารการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกนัประเทศเป็นตน้ 
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2) การใช้จ่ายเพือ่ผลประโยชน์ของเศรษฐกจิโดยส่วนรวม 
การใช้จ่ายประเภทน้ีมกัจะเป็นการใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการลงทุนภาครัฐบาล เน่ืองจาก

รัฐบาลจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายในกิจการต่างๆทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเพื่อท าให้ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข ไดแ้ก่การใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการใช้
ทรัพยากรของสังคมการจดัสรรการกระจายรายไดก้ารรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตน้ 

3) การใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืต่างประเทศ 
ในปัจจุบนัประเทศต่างๆมกัจะมีการติดต่อคา้ขายกบัประเทศต่างๆเพื่อการแสวงหา

อิทธิพลของประเทศและเพื่อความสงบสุขของโลกรัฐบาลของประเทศต่างๆมกัจะตอ้งใช้จ่ายเพื่อให้
ความช่วยเหลือต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเป็นประจ าซ่ึงการใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับความ
ช่วยเหลือและมกัจะด าเนินไปโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศท่ีใชจ่้ายเป็นส าคญั 

 

2.1.5ลกัษณะของรายจ่ายรัฐบาล 
รายจ่ายรัฐบาลอาจจ าแนกไดห้ลายวิธีแต่ละวธีิมีจุดมุ่งหมายและประโยชน์แตกต่างกนัไปการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายของรัฐบาลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล
คือการจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะเศรษฐกิจ  (เก ริก เกี ยรติพิ พัฒ น์ เส รีธรรม ,2546)  
การจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลจะมุ่งพิจารณาวา่รายจ่ายรัฐบาลแต่ละประเภทของรัฐบาลนั้นจะมีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจหรือมีผลต่อการจดัสรรการใชท้รัพยากรภายในสังคมอยา่งไรซ่ึงอาจแยกการพิจารณาได้
ดงัน้ี 

1) การจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลตามลกัษณะเศรษฐกจิดงัน้ี 
1.1 รายจ่ายเพื่อการบริโภค  (Consumption Expenditure) หรืองบประจ า(Current 

Expenditure) 
รายจ่ายเพื่ อการบ ริโภคเป็นรายจ่าย ท่ี มิได้ เพิ่ มพูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง

(Unproductive Expenditure) ของประเทศเช่นการรักษาความสงบภายในการใช้จ่ายเก่ียวกับการ
บริหารงานของรัฐบาลเป็นตน้อยา่งไรก็ตามรายจ่ายประเภทน้ีก็มีความส าคญัมากต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศและความอยูดี่กินดีของประชาชนดว้ยทั้งน้ีเพราะเม่ือพิจารณาถึงถึงประเทศ
โดยส่วนรวมแลว้จ านวนทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆยอ่มมีอยูอ่ยา่งจ ากดัทั้งปริมาณและคุณภาพ
ดงันั้นถา้รัฐบาลน าทรัพยากรไปใชจ่้ายในดา้นท่ีไม่ส่งเสริมการผลิตโดยตรงเป็นจ านวนมากแสดงว่า
จ านวนทรัพยากรท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเพิ่มพูนการผลิตยอ่มจะมีเหลือนอ้ยลงเช่นถา้รัฐบาลใชจ่้าย
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ดา้นป้องกนัประเทศเพิ่มข้ึนย่อมหมายความว่างบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจจะลดลง
เป็นตน้ 

1.2 รายจ่ายเพือ่การลงทุน (Investment Expenditure) หรืองบลงทุน
(CapitalExpenditure) 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง
(Productive Expenditure) ของประเทศกล่าวคือจะท าให้ประเทศมีจ านวนสินค้าทุน (capital stock)
และความสามารถในการผลิตเพิ่มข้ึนซ่ึงจะช่วยใหป้ระเทศมีความสามารถในการขยายการผลิตเพิ่มข้ึน
ในอนาคตถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและช่วยให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนรายจ่ายเพื่อการลงทุนไดแ้ก่การสร้างเส้นทางคมนาคมการสร้าง
ระบบชลประทานการสร้างแหล่งพลงังานต่างๆและการคน้ควา้วิจยัเป็นตน้รวมถึงการใชจ่้ายต่างๆท่ี
เพิ่มพนูคุณภาพของแรงงานใหดี้ข้ึนเช่นรายจ่ายดา้นการศึกษารายจ่ายดา้นการแพทยเ์ป็นตน้ 

1.3 รายจ่ายเงินโอน (Transfer Expenditure) 
  รายจ่ายเงินโอนเป็นรายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานโดยไม่มีผลต่อ
การสร้างผลผลิตเป็นเพียงการโอนอ านาจซ้ือจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชนไดแ้ก่เงินบ าเหน็จบ านาญ
เงินชดเชยการวา่งงานเงินสงเคราะห์คนชราและทุพพลภาพเงินอุดหนุนท่ีรัฐจ่ายใหผู้ผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค
ตามนโยบายของรัฐเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลต่างประเทศสมาคมและมูลนิธิต่างๆรวมถึงรายจ่ายในการ
ซ้ือสินทรัพยมื์อสองเช่นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีดินเวนคืนการซ้ือหุน้เก่าเป็นตน้ 

2)การจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลตามการเคลื่อนย้ายการใช้ทรัพยากรระหว่างภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนดงัน้ี 

2.1 รายจ่ายทีม่ีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรโดยตรง(Exhaustive Expenditure) 
การใช้จ่ายของรัฐบาลในลกัษณะท่ีมีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรโดยตรงนั้นเป็นการ

รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการของรัฐบาลซ่ึงจะท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยการใชท้รัพยากร
โดยตรงระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนกล่าวคือการใช้จ่ายของรัฐบาลประเภทน้ีจะมีการดึงเอา
ทรัพยากรบางส่วนจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลซ่ึงจะท าให้จ  านวนทรัพยากรท่ีเหลือส าหรับการ
ลงทุนหรือการบริโภคของภาคเอกชนมีน้อยลงเช่นการใช้จ่ายเพื่อป้องประเทศการรักษาความสงบ
ภายในและการจดับริการศึกษาเป็นตน้การท่ีรัฐบาลจะใชจ่้ายในโครงการต่างๆนั้นจ าเป็นจะตอ้งดึงเอา
ทรัพยากรบางส่วนจากภาคเอกชนโดยการเก็บภาษีหรือการกูย้มืซ่ึงรัฐบาลก็จะเงินจากการเก็บภาษีไป
ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆการใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ทรัพยากรใน
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สังคมเช่นเม่ือรัฐบาลจดัเก็บภาษีเพื่อใช้จ่ายในการป้องประเทศเพิ่มข้ึนจะท าให้รายไดท่ี้จะใชเ้พื่อการ
บริโภคหรือลงทุนของภาคเอกชนลดลงเป็นตน้ 

2.2รายจ่ายทีไ่ม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรโดยตรง( NonexhaustiveExpenditure) 
การใช้จ่ายของรัฐบาลในลกัษณะน้ีจะเก่ียวกบัการโอนเงินของรัฐบาลกบัเอกชนซ่ึง

จะไม่มีการเคล่ือนยา้ยการใช้ทรัพยากรโดยตรงระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนแต่อาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงการใช้ทรัพยากรระหว่างกลุ่มบุคคลภายในภาคเอกชนเองเช่นรายจ่ายเก่ียวกับการให้
สวสัดิการเงินบ านาญเป็นตน้ 

3) การจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลตามลกัษณะงาน 
การพิจารณาการใช้จ่ายของรัฐบาลนั้ นอาจจะแยกพิจารณาตามลักษณะของงาน 

ซ่ึงรัฐบาลไดท้  าการใช้จ่ายไปตามขอ้เสนอแนะขององคก์ารสหประชาชาติรายจ่ายของรัฐบาลควรจะ
จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

3.1 รายจ่ายเกีย่วกบับริการเศรษฐกจิ (economic services) ประกอบดว้ย 
- เกษตรกรรมและทรัพยากรท่ีมิใช่แร่ธาตุ 

- เช้ือเพลิงและพลงังาน 

- ทรัพยากรแร่อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 

- การขนส่งการเก็บรักษาสินคา้และการคมนาคม 

- บริการเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

- โครงการอเนกประสงค ์

3.2 รายจ่ายเกีย่วกบับริการสังคม (social services) ประกอบดว้ย 
- การศึกษา 

- การสาธารณสุข 

- การประกนัสังคมและสวสัดิการพิเศษ 

- บริการชุมชน 

3.3 รายจ่ายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัประเทศ (defense) 
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3.4 รายจ่ายเกีย่วกบับริการทั่วไป (general administration) ประกอบดว้ย 

- การบริหารทัว่ไป 
- การต ารวจและตุลาการ 
- บริการวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

3.5 รายจ่ายทีจ่ าแนกไม่ได้ 

4)การจ าแนกรายจ่ายตามลกัษณะงานของประเทศไทย 
 การจ าแนกรายจ่ายของรัฐบาลในงบประมาณแผ่นดินของไทยนั้นได้ใช้แนวการจ าแนก

รายจ่ายตามลกัษณะงานขององค์การสหประชาชาติและไดข้ยายรายละเอียดออกไปอีกเป็น 9ประเภท
ดงัน้ี 

4.1 ดา้นเศรษฐกิจ (economic services) 

4.2 ดา้นการศึกษา (education) 

4.3 ดา้นการสาธารณสุข (public health) 

4.4 ดา้นสวสัดิการสังคม (social security and welfare) 

4.5 ดา้นการป้องกนัประเทศ (defense) 

4.6 ดา้นการรักษาความสงบภายใน (internal security) 

4.7 ดา้นการบริหารทัว่ไป (general administration) 

4.8 ดา้นการช าระหน้ีเงินกู ้(debt services) 

 4.9 ดา้นอ่ืนๆ 
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2.1.6หลกัการทีด่ีเกีย่วกบัการใช้จ่ายสาธารณะ 

1)หลักของการประหยัด (Canon of Economy)เน่ืองจากทรัพยากรของสังคมมีอยู่จ  ากัด
ดงันั้นการใชจ่้ายไม่วา่จะเป็นส่วนของเอกชนหรือในส่วนของรัฐบาลก็ตามจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ี
ประหยดัหรือใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยจะตอ้งพยายามไม่ให้เกิดการสูญเปล่าในการใช้
ทรัพยากร 

2) หลกัของผลประโยชน์ (Canon of Benefit)หลกัของผลประโยชน์มีความหมายใกลเ้คียง
กบัหลกัของการประหยดัท่ีไดก้ล่าวถึงในหัวขอ้ก่อนอย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงหลกัผลประโยชน์
นอกจากจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชจ่้ายนั้นแลว้ยงัตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ
การใช้จ่ายนั้นท่ีจะตกแก่สังคมด้วยกล่าวคือการพิจารณาถึงผลประโยชน์ของโครงการนั้นอาจจะ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีประเมินออกมาไดเ้ป็นตวัเงินและผลประโยชน์ท่ีประเมินออกมาเป็นตวัเงิน
ไม่ไดด้ว้ย 

3) หลักของการกลั่นกรอง (Canon of Sanction)เพื่อให้ผลของการใช้จ่ายภาครัฐบาลเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากท่ีสุดการใช้จ่ายภาครัฐบาลจึงจ าเป็นท่ีตอ้งผ่านการกลัน่กรองและ
ตรวจสอบจากระดบัต่างๆอยา่งรอบคอบทั้งในระดบัของรัฐบาลและรัฐสภา 

4) หลักของการสร้างส่วนเกิน  ( Canon of Surplus)การพิจารณาถึงงบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐบาลรัฐบาลควรยึดหลกัการสร้างส่วนเกินของงบประมาณในระยะเวลาพอสมควรโดยทัว่ไป
แลว้รัฐบาลมกัจะมีการใช้จ่ายมากกว่ารายไดท้  าให้เกิดงบประมาณขาดดุลการท่ีรัฐบาลมีงบประมาณ
ขาดดุลอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดงันั้นรัฐบาลควรใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั
พยายามหารายได้เพิ่มข้ึนตลอดจนยึดหลกัการใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดส่วนเกินในระยะเวลาอนัสมควร
โดยท่ีส่วนเกินของงบประมาณท่ีรัฐบาลสะสมอาจจะน ามาใช้ในยามจ าเป็นหรือยามฉุกเฉินเช่นภาวะ
สงครามภาวะเศรษฐกิจซบเซาเป็นตน้ 
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2.1.7 สาเหตุการเพิม่ขึน้ของการใช้จ่ายภาครัฐบาล 
สาเหตุ ท่ีส าคัญของการเพิ่ม ข้ึนของการใช้จ่ายภาครัฐบาลตามทัศนะของ  Wagner มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (สมศกัด์ิ, 2529) 

1) การขยายตัวของโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
เม่ือประเทศมีการพฒันาก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  

เพื่อเป็นการรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองท าให้รัฐบาลมีความ
ตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยทั้งในแง่ของการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งข้ึนและในแง่ของการขยายการจดัสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

2) การขยายตัวทางด้านการใช้จ่ายในสินค้าสาธารณะ 
 สินคา้สาธารณะเป็นสินคา้ท่ีไม่ตอ้งแก่งแย่งในการบริโภค (Nonrival Consumption)และไม่
สามารถแบ่งแยกผูบ้ริโภค (Non Exclusive) ไดโ้ดยประชาชนท่ีบริโภคสินคา้สาธารณะอาจจะไม่ตอ้ง
เสียเงินหรือเสียเงินเพียงเล็กนอ้ยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลหากรัฐบาลเห็นวา่สินคา้สาธารณะ
นั้นจ าเป็นต่อผูบ้ริโภคมากหรือส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมากรัฐบาลจึงจ าเป็นท่ีจะต้องหา
งบประมาณเพื่อน ามาใชจ่้ายในสินคา้สาธารณะเพิ่มมากข้ึน 

3) การเพิม่ขึน้ของประชากร 
การท่ีประชากรมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนตลอดเวลาท าให้ความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยั

ดา้นสาธารณูปการและดา้นการศึกษาเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงรัฐบาลจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหางบประมาณ
เพื่อน ามาใชจ่้ายในดา้นต่างๆใหเ้พียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้ประชาชนไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งเท่าเทียมกนั 

4) การเพิม่ขึน้ของระดับราคา 
โดยปกติระดบัราคามีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลาจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ

ในขณะนั้นว่ามีปัญหาเงินเฟ้อมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามแนวโน้มของระดบัราคาท่ีเพิ่มข้ึนก็จะ
ส่งผลกระทบท าใหแ้นวโนม้การใชจ่้ายภาครัฐบาลเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

5) การขยายทางด้านการใช้จ่ายเพือ่ลดปัญหาการกระจายรายได้ทีไ่ม่เป็นธรรม 
รัฐบาลตอ้งรับภาระในการจดัหางบประมาณเพื่อน ามาใช้จ่ายในการลดปัญหาความ

เหล่ือมล ้าของการกระจายรายไดโ้ดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีปัญหาความเหล่ือมล ้าของการ
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กระจายรายไดสู้งโดยรัฐบาลจะตอ้งมีรายจ่ายงบประมาณในดา้นต่างๆแก่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่าและผูมี้ฐานะ
ยากจน ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากกลุ่มประชาชนดงักล่าวเป็นคนส่วนมากของประเทศ 

6) การขยายตัวของหนีส้าธารณะ 
การขยายตวัของหน้ีสาธารณะเป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าให้รัฐบาลตอ้งมีภาระในการ

หารายได้เพื่อใช้จ่ายมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพฒันาซ่ึงมีรายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในโครงการท่ีเร่งด่วนไม่สามารถชะลอโครงการได้จึง
จ าเป็นตอ้งก่อหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นภาระแก่รัฐบาลท่ีตอ้งหารายไดม้าใชห้น้ีสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน
ดว้ย 

2.1.8 แนวคิดเกีย่วกบัดัชนีราคาผู้บริโภค 
  การพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจในทฤษฎีเงินเฟ้อ
เน่ืองจากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองวดัอตัราเงินเฟ้อซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั คือ เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของดชันีราคาผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองยอ่มส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อ
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย (เสรีลีลาลยั, 2542) 

ทฤษฎีเงินเฟ้อเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีขาดเสถียรภาพของระดบัราคาและบริการ
เน่ืองจากระดบัราคาสินคา้และบริการทัว่ไปปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

นิยามของเงินเฟ้อจึงหมายถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ืองหรือถ้าพิจารณาจากค่าของเงินเงินเฟ้อหมายถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าของเงินมีแนวโน้ม
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 เมื่อระบบเศรษฐกจิเกดิภาวะเงินเฟ้อย่อมส่งผลกระทบหลายประการคือ 

1) ค่าครองชีพสูงข้ึนเพราะระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนทุกคนตอ้งแบกรับภาระค่า
ครองชีพท่ีสูงข้ึนไม่โดยตรงก็โดยออ้ม 

2) การกระจายรายไดเ้ปล่ียนแปลงผูมี้รายไดป้ระจ าซ่ึงรายไดไ้ม่ได้เปล่ียนไปตามราคา
ของสินค้าและบริการดังเช่นผู ้มีอาชีพขายสินค้าและบริการจะมีความเป็นอยู่ท่ี ฝืดเคืองข้ึนเช่น
ขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานท่ีมีรายไดเ้ป็นเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

3) การคาดคะเนเงินเฟ้อสูงข้ึนเม่ือระบบเศรษฐกิจเกิดเงินเฟ้อและคนทัว่ไปเขา้ใจว่าค่า
ของเงินลดลงโดยตลอดดอกเบ้ียท่ีไดรั้บมาจากการฝากเงินกบัธนาคารไม่คุม้กบัค่าของเงินท่ีลดลงจึง
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น าไปสู่การกกัตุนสินคา้ราคาสินคา้จะขยบัสูงข้ึนไปอีกดชันีราคาผูบ้ริโภคก็จะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเร่ง
ใหแ้รงกดดนัเงินเฟ้อ (Inflationary pressure) รุนแรงข้ึน 

4) ปริมาณการน าเขา้สูงข้ึนเม่ือระดบัราคาสินคา้ในประเทศสูงข้ึนก็ยอ่มดึงดูดให้มีการ
น าเขา้มากข้ึนปัญหาการขาดดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดัอาจเกิดข้ึนตามมา 

5) ถ้าภาวะเงินเฟ้อเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนานจะท าให้เสถียรภาพเศรษฐกิจลดลง 
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดวกิฤตการณ์เศรษฐกิจรุนแรงได ้

การพิจารณาเงินเฟ้อท่ีปรากฏนั้นจะมีความถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งน าปัจจยัต่อไปน้ีพิจารณา
ประกอบคือ 

ก) มีการเปล่ียนแปลงในคุณภาพสินคา้หรือไม่ในกรณีท่ีราคาสินคา้และบริการสูงข้ึนควร
จะไดพ้ิจารณาดว้ยวา่คุณภาพของสินคา้และบริการสูงข้ึนดว้ยหรือไม่ถา้คุณภาพสูงข้ึนในอตัราเท่ากบั
หรือสูงกว่าราคาท่ีเพิ่มข้ึนก็แสดงว่าราคาท่ีแท้จริงของสินค้าและบริการชนิดนั้ นมิได้เพิ่มข้ึน
เพราะฉะนั้นการท่ีราคาเพิ่มข้ึนในกรณีน้ีจึงมิไดแ้สดงว่าเงินเฟ้อสูงข้ึนในทางกลบักนัแมว้่าผูผ้ลิตจะ
ไม่ไดป้รับราคาขายเพิ่มข้ึนแต่ใชว้ิธีการปรับลดคุณภาพของสินคา้ลงมา(Adulteration) ก็ถือวา่ไดป้รับ
ราคาท่ีแทจ้ริงข้ึนไปและเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดเงินข้ึน 

ข) มีการควบคุมราคาสินคา้หรือไม่ในระบบเศรษฐกิจตลาด (Market economy) ซ่ึงมีการ
ควบคุมราคาสินคา้ (price control) เช่นการควบคุมราคาขั้นสูงท่ีก าหนดราคาควบคุมไวต้  ่ากว่าราคา
ดุลยภาพหรือการควบคุมราคาขั้นต ่าท่ีก าหนดราคาควบคุมไวสู้งกว่าราคาดุลยภาพนั้นในการจดัท า
ดชันีราคาก็จะค านวณโดยใช้ราคาขั้นสูงและราคาขั้นต ่าท่ีรัฐก าหนดไวซ่ึ้งในความเป็นจริงแลว้ราคา
ควบคุมเป็นราคาท่ีมิได้สะท้อนภาวะอุปสงค์และอุปทานท่ีเป็นจริงทั้งทั้ งยงัอาจมีการซ้ือขายท่ีไม่
เป็นไปตามราคาควบคุมอีกดว้ยเช่นการก าหนดราคาขั้นสูงเพราะสินคา้นั้นมีอุปสงคม์ากกวา่อุปทานจึง
อาจมีการซ้ือขายในตลาดมืดในราคาท่ีสูงกวา่ราคาควบคุมก็เป็นไดซ่ึ้งราคาท่ีซ้ือขายกนัจริงๆในตลาด
มืดจะเป็นราคาท่ีใช้ค  านวณเงินเฟ้อได้ถูกตอ้งกว่าแต่เน่ืองจากเป็นราคาท่ีผิดกฎหมายจึงไม่อาจเก็บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไดท้  าให้ตอ้งใช้ราคาควบคุมเป็นเกณฑ์ในการค านวณจึงกล่าวไดว้่ายิ่งมีการควบคุม
ราคาสินคา้มากเท่าไรความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของดชันีราคาก็จะยิง่นอ้ยลงเท่านั้น 

ค) การเปล่ียนแปลงการบริโภคมีลกัษณะเป็นการชัว่คราวหรือไม่การเพิ่มข้ึนของราคา
สินคา้และบริการในบางขณะก็มีลกัษณะเป็นการเพิ่มข้ึนเพียงชัว่คราวเช่นในช่วงหลงัจากท่ีประเทศ
ผ่านเหตุการณ์สงคราวมาใหม่ๆความต้องการสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคและซ่อมแซม
ปฏิสังขรณ์ส่ิงต่างๆอยูใ่นระดบัสูงท าให้ราคามีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างรุนแรงไดแ้ต่อาจเป็นเพียง
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ระยะเวลาไม่นานถา้ปริมาณการผลิตสามารถสนองตอบความตอ้งการไดท้นัหรือรัฐบาลอาจน าเงิน
ส ารองออกมาใชเ้พื่อสั่งสินคา้เขา้ประเทศเป็นการบรรเทาความขาดแคลนภายในประเทศก็ไดซ่ึ้งจะไม่
ท าใหร้าคาสินคา้และบริการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรุนแรงต่อไปแรงกดดนัเงินในกรณีน้ีก็จะอ่อนตวัลงใน
ท่ีสุด 

ง) มีการจดัเก็บภาษีและมีการให้เงินอุดหนุนหรือไม่ในกรณีท่ีมีการจดัเก็บราคาสินคา้
เช่นภาษีสรรพสามิต (excise tax) ซ่ึงเป็นภาษีท่ีเก็บจากผูผ้ลิตแลว้ผูผ้ลิตได้เอาไปรวมเขา้เป็นตน้ทุน
การผลิตสินคา้จากนั้นจึงบวกเพิ่มเขา้ไปในราคาขายเพื่อเป็นการผลกัภาระมายงัผูซ้ื้ออีกทอดหน่ึงจึงมี
ปัญหาว่าในการค านวณดชันีราคาควรจะใช้ราคาสินคา้ท่ีเป็นราคาก่อนหรือหลงัการเก็บภาษีเพราะ
ราคาก่อนภาษีจะสะทอ้นภาวะความตอ้งการท่ีเป็นจริงมากกวา่ในขณะท่ีราคาหลงัภาษีเป็นราคาซ่ึงเป็น
ผลมาจากแนวนโยบายรัฐท าให้ไม่อาจมองเห็นความขาดแคลนสินค้าตามท่ีเป็นจริงได้แต่ในทาง
ปฏิบติัตอ้งใช้ราคาหลังภาษีเพราะเป็นราคาท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้ในทางกลับกนัในกรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคก็จะท าให้ไม่สามารถเห็นถึงระดับ
ความตอ้งการสินคา้ท่ีแทจ้ริงไดเ้ช่นเดียวกนัจึงควรใชร้าคาสินคา้ท่ีหกัเงินอุดหนุน(subsidy) แต่ในทาง
ปฏิบติัจะใช้ขอ้มูลราคาสินคา้จากราคาท่ีมีการซ้ือขายจริงเช่นเดียวกบักรณีท่ีมีการเก็บภาษีดงันั้นใน
กรณีท่ีมีการเก็บภาษีจากสินคา้และให้เงินอุดหนุนแก่ผูบ้ริโภคจึงตอ้งเขา้ใจวา่ดชันีราคาท่ีค านวณไดจ้ะ
ไม่สามารถสะทอ้นภาวะความตอ้งการบริโภคท่ีเป็นจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ทั้งหมด 

จ) ความตกต ่าของผลผลิตเกิดจากวิกฤติการณ์ระยะสั้นหรือไม่ในบางช่วงเวลาประเทศ
อาจประสบกบัภยัธรรมชาติท่ีร้ายแรงเช่นแผ่นดินไหววาตภยัอุทกภยัโรคระบาดฯลฯซ่ึงส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตของประเทศลดลงและท าให้ระดบัราคาสินคา้ภายในประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง
รุนแรงในระยะเร่ิมแรกจนกระทัง่เม่ือไดมี้การแกไ้ขปัญหาก็จะท าใหภ้าวะชะงกังนักลบัมาฟ้ืนแลว้และ
การผลิตกลบัคืนสู่สภาพเดิมจึงเห็นไดว้า่การสูงข้ึนของดชันีราคาในกรณีน้ีเป็นเพียงชัว่ระยะสั้ นหรือ
เฉพาะปีใดปีหน่ึงเท่านั้นไม่ส่งผลให้เกิดเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเน่ืองเพราะฉะนั้นถ้าหากศึกษา
ขอ้มูลดชันีราคาแบบอนุกรมเวลาหลายปีติดต่อกนัแล้วพบว่าดชันีราคาบางปีสูงผิดกว่าปีอ่ืนก็ควร
จะตอ้งคน้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะมีวกิฤตการณ์เก่ียวกบัการผลิตท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่ระยะสั้นหรือเปล่า 

ฉ) ประเภทดชันีราคาท่ีใชค้  านวณเงินเฟ้อดชันีราคาท่ีนิยมใชใ้นการค านวณอตัราเงินเฟ้อ
นั้นมีอยู่ 3 ชนิดคือ (1) GNP Deflator (2) ดชันีราคาผูผ้ลิต (Producer Price Index:PPI) และ (3) ดัชนี
ราคาผูบ้ริโภค(Consumer Price Index:CPI) 
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อตัราเงินเฟ้อทีค่ านวณได้มากจากดัชนีราคาทีนิ่ยมใช้น้ันมีอยู่ 3 ชนิดคือ 

1) GNP Deflator เป็นดชันีราคาท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมราคาสินคา้และบริการ
ทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจทั้งท่ีเป็นรายการของภาคเอกชนและรัฐบาลการจดัท าดชันีน้ีจะตอ้งใชเ้วลา
มากและมกัมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนไดง่้ายดชันีประเภทน้ีจึงเหมาะท่ีจะใช้วิเคราะห์ภาวะระดบัราคาใน
ระยะสั้นแต่อาจใช้มองภาพรวมของระบบเศรษฐกิจไดเ้ช่นใชป้รับค่าของรายไดป้ระชาชาติท่ีเป็นตวั
เงิน (Money GDP) ให้เป็นรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (real GNP) เท่านั้นแต่ไม่ไดส้ะทอ้นรายละเอียด
เก่ียวกบัภาวะค่าครองชีพอยา่งชดัเจนเพราะเป็นดชันีท่ีค  านวณรวมสินคา้ไวทุ้กชนิดนอกเหนือไปจาก
สินคา้บริโภคดงันั้นหากราคาสินคา้ท่ีจ  าเป็นแก่การบริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในขณะท่ีราคาสินคา้
อ่ืนซ่ึงมิใช่สินคา้บริโภคจ าเป็นปรับลดลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากนัหรือมากกวา่ก็จะท าให้มองไม่เห็น
การเปล่ียนแปลงภาวะค่าครองชีพไดอ้ย่างชดัเจน GNP Deflator จึงเป็นดชันีราคาท่ีใชไ้ดใ้นขอบเขต
จ ากดั 

2) ดั ช นี ร าค า ผู้ ผ ลิ ต (Producer Price Index : PPI) เป็ น ดัช นี ร าค า ท่ี ใช้ ว ัด ก าร
เปล่ียนแปลงเฉล่ียของราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตขายภายในประเทศโดยท่ีไม่รวมสินคา้น าเขา้ซ่ึงกรมการคา้
ภายในจ าแนกประเภทสินคา้ท่ีน ามาค านวณเป็นดชันีราคาผูผ้ลิต เป็น ผลิตภณัฑ์เกษตร ผลิตภณัฑ์
เหมืองแร่ และผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูผ้ลิตเป็นเคร่ืองช้ีภาวะ
เศรษฐกิจไดร้วดเร็วกวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค 

3) ดั ช นี ร าค า ผู้ บ ริ โภ ค (Consumer Price Index : CPI) ห ม าย ถึ ง เค ร่ื อ งว ัด ก าร
เปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจ่ายซ้ือเพื่อการบริโภค ณ ตลาดและ
ร้านคา้ปลีกในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีฐาน ซ่ึงประกอบด้วยราคาสินคา้ประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืมเคร่ืองนุ่งห่มเคหสถานและท่ีอยู่อาศยัยารักษาโรคค่าตรวจรักษาและบริการ
พาหนะขนส่งและการส่ือสารการบนัเทิงการอ่านและการศึกษายาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคเรียกได้อีกอย่างหน่ึงว่าดชันีค่าครองชีพ (Cost-of-living index) กล่าวคือถ้าดชันีราคา
ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนก็หมายถึงวา่ค่าครองชีพของประชาชนจะสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ดชันีราคาผูบ้ริโภค
จึงเป็นเคร่ืองช้ีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทางดา้นค่าครองชีพและอตัราเงินเฟ้อ 

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาทั้งสามชนิดดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ในระยะยาวแต่ในระยะสั้นอาจมีทิศทางเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัไดเ้พราะมีรายการสินคา้และบริการ
ท่ีเป็นองคก์ระกอบในการค านวณแตกต่างกนั 
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การค านวณดัชนีราคาการวดัการเพิ่มข้ึนของดชันีราคาจะใช้ความรู้สึกของคนท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคมาวดัอย่างเดียวไม่ไดแ้ต่ตอ้งวดัในรูปของค่าเฉล่ียและมีการน าเอาราคาสินคา้ทุกๆชนิดมา
ค านวณตามวตัถุประสงคข์องดชันีแต่ละประเภทเช่นถา้เป็นดชันีราคาผูบ้ริโภคก็ตอ้งน าเอาราคาสินคา้
และบริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบริโภคทุกชนิดมาท าการค านวณดชันีราคาหรือถา้เป็นดชันีGNP Deflator ก็
ตอ้งน าเอาราคาสินคา้และบริการทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจมาค านวณดชันีราคา  

1. สูตรของ Laspeyres 

𝑃𝑖 =
∑ 𝑃𝑛𝑄𝑜

∑ 𝑃0𝑄𝑜
× 100 

2. สูตรของ Paasche 

𝑃𝑖 =
∑ 𝑃𝑛𝑄𝑛

∑ 𝑃𝑜𝑄𝑛
× 100 

 

โดยท่ี  Pnหมายถึง     ราคาสินคา้ทุกชนิดในปีท่ีตอ้งการค านวณดชันีราคา 

Poหมายถึง     ราคาสินคา้ทุกชนิดในปีฐาน 

Qnหมายถึง     ปริมาณสินคา้ทุกชนิดในปีท่ีตอ้งการค านวณดชันีราคา 

Qoหมายถึง     ราคาสินคา้ทุกชนิดในปีฐาน 

โดยปกติดชันีราคาท่ีไดจ้ากการค านวณตามสูตรทั้งสองจะไม่เท่ากนัแต่จะใกลเ้คียงกนั
ซ่ึงแสดงวา่สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้หมือนทั้งสองสูตรแต่อยา่งไรก็ตามในระหวา่งสูตรทั้งสองอาจจะ
มีขอ้เด่นขอ้ดอ้ยต่างกนัเล็กน้อยคือสูตรแรกเป็นสูตรท่ีใชป้ริมาณในปีฐาน(base-year quantities) หรือ
Qoเป็นตวัถ่วงน ้ าหนกัซ่ึงจะท าให้มองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีนบัจากปีฐานไดช้ดัเจนกวา่สูตรท่ีสองซ่ึง
ใชป้ริมาณในปีท่ีค านวณดชันีราคาหรือQnเป็นตวัถ่วงน ้ าหนกัจะสังเกตไดว้า่ค่าดชันีราคาท่ีค านวณจาก
สูตรขา้งตน้จะคูณดว้ย 100 เสมอซ่ึงหมายความว่าค านวณค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือก็คือค่าดชันี
ราคาท่ีค านวณไดจ้ะบอกให้รู้วา่ระดบัราคาสินคา้และบริการ (Price level)ในปีท่ีตอ้งการค านวณดชันี
ราคามีค่าสูงกวา่ระดบัราคาในปีฐานซ่ึงมีค่าเท่ากบั 100 อยูก่ี่เปอร์เซ็นต ์
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2.1.9 สาเหตุของเงินเฟ้อ 
เงินเฟ้ออนัเกดิจากอุปสงค์ฉุด หลกัท่ีส าคญัของทฤษฏีวา่ดว้ยเงินเฟ้ออนัเกิดจากอุปสงคฉุ์ด 

(demand-pull inflation) ก็คือว่า การเปล่ียนแปลงของระดบัราคาจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของ 
อุปสงค์รวม ซ่ึงประกอบไปดว้ย การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจ่้ายของรัฐบาล 
และดุลการค้า การสูงข้ึนของอุปสงค์รวมในสถานการณ์ของการจ้างงานเต็มท่ีไม่มากก็น้อย  
จะก่อให้เกิดอุปสงคส่์วนเกินในตลาดประเภทต่างๆและราคาก็จะสูงข้ึน การสูงข้ึนของอุปสงคส์ าหรับ
สินคา้และบริการจะก่อให้เกิดการสูงข้ึนของอุปสงค์ส าหรับปัจจยัการผลิต และราคาปัจจยัการผลิตก็
จะสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงทฤษฏีวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงของราคาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลง
ของระดบัราคากบัช่องว่างเงินเฟ้อและเงินฝืด ดงันั้น นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มกัยอมรับว่าราคา
สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนข้ึนยอ่มมีสาเหตุมาจากอุปสงคร์วมเป็นปัจจยัส าคญั 

เงินเฟ้ออันเกิดจากต้นทุนผลัก หลกัท่ีส าคญัของทฤษฏีวา่ดว้ย เงินเฟ้ออนัเกิดจากตน้ทุน
ผลกั (cost-push inflation) ก็คือว่า การสูงข้ึนของตน้ทุนซ่ึงโดยตวัของมนัเองมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอุปสง
ส่วนเกิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งก็คือ ตน้ทุนของค่าจา้งจะเป็นสาเหตุเร่ิมตน้ของเงินเฟ้อ สหภาพแรงงานท่ี
แข็งแกร่งนั้นมกัจะเรียกร้องค่าจา้งแรงงานสูงข้ึนแมจ้ะไม่มีอุปสงคส่์วนเกิดส าหรับแรงงานก็ตาม ตาม
ทฤษฏีน้ีกล่าวว่า โดยทัว่ไปนั้น นายจา้งมกัยอมท าตามความประสงค์ของสหพนัธ์โดยเพิ่มค่าจ้าง
แรงงานให้สูงข้ึน และแล้วก็ผลักภาระไปให้แก่ผูบ้ริโภคโดยวิธีการข้ึนราคาสินค้า ดังนั้น สาเหตุ
เบ้ืองตน้ของเงินเฟ้อก็คือพลังของสหภาพแรงงาน การผลักดันราคาสูงขั้นแรกมาจากด้านต้นทุน
มากกวา่ทางดา้นอุปสงค ์

เงินเฟ้ออันเกิดจากราคาผลัก ทฤษฏีว่าด้วย เงินเฟ้ออันเกิดจากราคาผลัก(price-push 
inflation) ทฤษฏีภาวะเงนิเฟ้ออนัเกิดจากราคาท่ีฝ่ายจดัการก าหนดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทฤษฏีตน้ทุน
ผลกั ทฤษฏีราคาผลกัท านายผลของเหตุการณ์เช่นเดียวกนักบัทฤษฏีตน้ทุนผลกั และทฤษฏีราคาผลกั
นั้นเกิดจากธุรกิจ (firms) แทนท่ีจะเป็นสหภาพแรงงานอยา่งเช่นทฤษฏีตน้ทุนผลกั ตามทฤษฏีน้ีผูข้าย 

จะมีอ านาจในการผกูขาด (monopoly power) และปรารถนาจะยกระดบัราคาใหสู้งข้ึน แต่ก็จะถูกจ ากดั
การกระท าเช่นนั้นโดยความเกรงกลวัต่อการกระท าของกฎหมาย เกรงกลวัต่อมติมหาชน หรือเกรง
กลั้วต่อการท่ีรัฐบาลจะก าหนดราคาข้ึน ภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี การสูงข้ึนของตน้ทุนสามารถจะ
น ามาอา้งในการข้ึนราคาสินคา้ 
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เงินเฟ้ออันเกิดจากการตรึงให้คงที่ในเชิงโครงสร้าง ทฤษฏีว่าดว้ยเงินเฟ้ออนัเกิดจากการ
ตรึงให้คงท่ีในเชิงโครงสร้าง (structural rigidity inflation) จะสมมุติว่าทรัพยากรต่างๆไม่สามารถ
โยกยา้ยอย่างรวดเร็วจากการใช้ประเภทหน่ึงไปยงัอีกประเภทหน่ึง ดงันั้น จึงเป็นการง่ายท่ีจะเพิ่ม
ค่าจา้งและราคาให้สูงข้ึน แต่ก็เป็นการยากท่ีจะท าการลดราคาและค่าจา้งลงจากขอ้สมมุติเหล่าน้ี เม่ือ
ลกัษณะของอุปสงค์และตน้ทุนเปล่ียนแปลงไป การปรับตวัอย่างแทจ้ริงจะเกิดข้ึนอย่างช้าๆ การขาด
แคลนทรัพยากรจะปรากฏข้ึนในภาคเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยายตวั และราคาจะสูงข้ึน เพราะวา่การชกัช้า
ของการโยกยา้ยทรัพยากรจะเป็นอุปสรรคต่อภาคเศรษฐกิจจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วเพียงพอ ภาค
เศรษฐกิจท่ีก าลงัหดตวัก็จะด าเนินการใช้ปัจจยัการผลิตในส่วนท่ีเป็นการจา้งท างานนอกเวลา หรือ
แมแ้ต่ปัจจยัการผลิตในส่วนท่ีเป็นการว่างงานเต็มท่ี ทั้ งน้ีก็เพราะว่า การโยกยา้ยปัจจยัการผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากมาก เน่ืองจากราคาถูกตรึงให้อยู่กับท่ี ดังนั้ น จึงไม่มีเงินฝืดในภาค
เศรษฐกิจท่ีก าลงัหดตวั กรรมวธีิในการปรับตวัเพียงอยา่งเดียวในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการตรึงใหค้งท่ีใน
เชิงโครงสร้าง(ราคาและค่าจา้ง) จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดเงินเฟ้อข้ึน ราคาในภาคเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยาย
ตวัจะสูงข้ึน และราคาในภาคเศรษฐกิจท่ีก าลงัหดตวัก็ยงัคงท่ีอยูเ่ช่นเดิม ดงันั้น โดยเฉล่ียแลว้ราคาก็จะ
สูงข้ึน 

เงิน เฟ้ออันเกิดจากการคาดคะเน ทฤษฏีว่าด้วยเงินเฟ้ออัน เกิดจากการคาดคะเน 
(expectational inflation) จะข้ึนอยู่กบัการคาดคะเนการสูงข้ึนของราคาและค่าจา้ง ดงันั้น ถ้าทั้ งฝ่าย
สหภาพแรงงานและฝ่ายจดัการ (นายจา้ง) คาดว่าจะเกิดเงินเฟ้อข้ึน 10 เปอร์เซ็นต์ (หรืออาจจะเป็น
อตัราใดๆก็ได)้ แล้วพฤติกรรมในการก าหนดค่าจา้งและราคาจะเป็นสาเหตุน ามาซ่ึงการสูงข้ึนของ
อตัราเงินเฟ้อนั้นต่อไปอีก ไม่ว่าสภาพของนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลงัจะเป็นเช่นไรก็ตาม 
และดูเหมือนจะเป็นไปไม่ไดท่ี้เงินเฟ้ออนัเกิดจากการคาดคะเนจะหยุดลงดว้ยตวัของมนัเอง ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่ การคาดคะเนนั้นจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนัไป และการคาดคะเนเหล่าน้ีมกัจะเป็นการ
ท านายจากอตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

2.1.10ทฤษฎใีนการวเิคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐมิติ 

 1) การทดสอบ Unit Root 
 การทดสอบ Unit Root คือ การปรับขอ้มูลให้น่ิงเม่ือพบวา่ขอ้มูลใดมีลกัษณะเป็นขอ้มูล
อนุกรมเวลาในลักษณะท่ีไม่ น่ิ ง  Non – stationary คือมี integrated of order เท่ ากับ  1 หรือ  I (1)  
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งปรับขอ้มูลเหล่านั้นให้เป็น Stationary process ก่อนแล้วจึงจะท าการประมวลผลทาง
เศรษฐมิติต่อไปยกเวน้เฉพาะในกรณีท่ีตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาวทั้งน้ี
เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาทางดา้นความสัมพนัธ์ท่ีไม่แทจ้ริง (Spurious relationships) 
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การทดสอบ Unit Root ด้วยวิธีของDickey and Fuller เป็นวิธีท่ีใช้กับการศึกษาท่ีมี
จ านวนขอ้มูลไม่มากนกัเหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชก้บัการวิเคราะห์เชิงประจกัษใ์นกรณีของประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมกัประสบปัญหาความพอเพียงของขอ้มูลสามารถแบ่งออกได ้2 วธีิดงัน้ี 

วธีิที่ 1 Dickey - Fuller Test (DF) เร่ิมตน้ดว้ยการประมาณการ Autoregressive 
Model ซ่ึงมีสมการท่ีตอ้งการทดสอบอยู ่3 สมการ (At level) คือ  

None   Xt-1=    Xt-1 + et (random walk process)     (1) 

Intercept  Xt-1=     + Xt-1 + et (random walk with drift)    (2) 

Intercept& Trend  Xt-1=     +t + Xt-1 + et(random walk with drift and linear time 
trend)           (3) 

โดยท่ี Xt-1 =   first differencing ของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 

, , =  ค่า Parameters 

t  =  แนวโนม้เวลา (Time trend) 

et =  ตวัแปรสุ่ม (error terms) ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนคงท่ี 

ในการทดสอบจะพิจารณาค่าโดยเปรียบเทียบกบัค่า t – statistics ท่ีค  านวณไดก้บั
ค่าท่ีเหมาะสมอยูใ่นตาราง Dickey – Fuller ซ่ึงมีสมมุติฐานการทดสอบดงัน้ี 

H0  :  =  0   (non – stationary)  

   H1  :<  0   ( stationary )  

  ถา้ยอมรับ  H0 :   = 0 จะได้ว่า  p = 1 หมายความว่า Xt มียูนิทรูทหรือXt มีลกัษณะ
ไม่น่ิง  เน่ืองจากขอ้มูลอนุกรมเวลา ณ เวลา  t  มีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอนุกรมเวลา  ณ เวลา t-1 แต่ถา้
ยอมรับ  H1 : <0  จะไดว้า่  p < 1 หมายความวา่ Xtไม่มียนิูทรูท หรือ  Xtมีลกัษณะน่ิง  

วธีิที่ 2 Augmented Dickey - Fuller Test (ADF) เป็นวธีิท่ีใชท้ดสอบการหาค่า Unit 
Root ในกรณีท่ีตวัแปรสุ่ม (error terms) tมีความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัสูงหรือแบบจ าลองท่ีใช้ใน
การทดสอบมีปัญหา autocorrelation ดงันั้นจึงท าการปรับสมการใหม่โดยใส่ตวัแปรล่า (lag) เขา้ไปใน
ล าดบัท่ีสูงข้ึนไดส้มการ 3 รูปแบบดงัน้ี 
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None  Xt= Xt-1+ 


p

i 1
  Xt-1+ et(random walk process)   (4) 

Intercept Xt=   +Xt-1+


p

i 1
  Xt-1+ et(random walk with drift)   (5) 

Intercept& Trend Xt=   +t + Xt-1+


p

i 1
  Xt-1+ et (random walk with drift and (6) 

      -linear time trend)    

โดยท่ี  Xt  = ค่าความแตกต่างคร้ังท่ี 1 ของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 

Xt  = ขอ้มูลตวัแปร ณ เวลา t  

 Xt-1  = ขอ้มูลตวัแปร ณ เวลา t – 1 

,,, = ค่าพารามิเตอร์ 

t  = ค่าแนวโนม้เวลา (Time trend) 

et  = ค่าความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความ 

   แปรปรวนคงท่ี 

  จ านวนของ  Lagged term (p) ท่ีเพิ่มเขา้ไปในสมการข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่
ละงานวิจยั หรือเพิ่มจ านวน lag ในสมการจนกว่าส่วนของค่าความคลาดเคล่ือนจะไม่เกิดปัญหา 
Autocorrelation 

 การทดสอบสมมติฐานทั้งวธีิ Dickey – Fuller Test(AD)และวิธี Augmented Dickey – 
Fuller Test (ADF) เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรท่ีทดสอบ (Xt) มี unit root หรือไม่ ซ่ึงสามารถหาไดจ้าก
ค่า  ถา้ค่า มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ตวัแปร Xt นั้นมี unit root 
โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ 

H0  :  =  0   (non – stationary)  

   H1  :<  0   (stationary)  

 สามารถทดสอบสมมติฐานไดโ้ดยการเปรียบเทียบค่า  t – Statistic ท่ีค  านวณไดก้บัค่า
Mackinnon Critical (ค่าวิกฤต) ในตาราง Dickey – Fuller ณ ระดบัต่างๆ ถา้สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
ไดแ้สดงวา่ตวัแปรท่ีน ามาทดสอบมีลกัษณะน่ิงท่ี order of integration Zero [I(0)] 
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 กรณี ท่ี การทดสอบสมมติฐานพบว่า Xt มี ยู นิท รูทนั้ นต้องน าค่ าXtมาท า 
Differencing จนกระทัง่สามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่Xt มีความไม่น่ิงของขอ้มูลได ้ 

  2) Vector Autoregression (VAR)  
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แน่นอนและ

ส่งผลกระทบระหว่างกนัทั้งทางตรงและทางออ้มขอ้สมมติประการหน่ึงท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมต่อ
การศึกษาในคร้ังน้ีคือตวัแปรแต่ละตวัจะไม่ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตวัอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกนัหรือไม่
ส่งผลกระทบอยา่งทนัทีเม่ือตวัแปรหน่ึงเปล่ียนแปลงเพราะการตอบสนองต่อ Shock ท่ีเกิดข้ึนและท่ีมี
ผลต่อตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจนั้นยงัมีความล่าช้า (Non-Contemporaneous Effect)เราจึงสร้าง
แบบจ าลองของเวคเตอร์น้ีในรูปของค่าท่ีผ่านมาในอดีตของเวคเตอร์ดงักล่าวน้ี ผลท่ีได้ก็คือ Vector 
autoregressionหรือ VAR  สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

 yt    =  m +A1yt-1 + A2yt-2 + …..+Apyt-p + t    (7) 

 โดยท่ี Ai = k  kmatrixของสัมประสิทธ์ิ 

  m = k    1   vector ของค่าคงตวัหรือค่าคงท่ี (constants)  

   = k    1   ของ whitenoise process โดยท่ีคุณสมบติัดงัน้ี 

  E(t)    =    0   ส าหรับทุกค่าของ t  

  E(t, ’s)  =          (8) 

 

โดยท่ี  = เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมซ่ึงได้ถูกสมมุติให้มีลักษณะเป็นบวก
แน่นอน (positive definite)  

  วธีิการของ VAR นั้น แต่ละตวัแปรภายใน (endogenous variables) จะถูกอธิบายโดย
ค่าล่าหรือค่าล้าหลงั (lagged  values) หรือค่าในอดีต (past values) ของตวัแปรภายใน (endogenous 
variables) และค่าล่าหรือค่าล้าหลัง (lagged values) ของตวัแปรภายในอ่ืน ๆ (all other endogenous 
variables) ในแบบจ าลอง(ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2547) 
 
 

s  =   t  

0     s    t  



 
 

31 
 

3) Impulse Response Function 
  ถ้าautoregressionมี  moving average อยู่เราก็สามารถเขียน  vector moving average 
(VMA) ดงัน้ี 

𝑥𝑡 =  𝜇 +  ∑ 𝐴1
𝑖 𝑒𝑡−𝑖

∞
𝑖=0      (9) 

จากนั้ นท าการหาตัว คูณ  Multiplier (ij(i)) ของค่ าความผิดพลาด  (i) ใน
แบบจ าลองVMA ในแต่ละช่วงเวลาและน าตวัคูณนั้นมา Plot กราฟเทียบกบัเวลาจะได ้IRFหลงัจากท่ี
ได ้IRF จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหน่ึงต่ออีกตวัแปรหน่ึงในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงใน
การศึกษาน้ี IRF สามารถบอกทิศทางแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและขนาดของผลกระทบในแต่ละ
ช่วงเวลาได ้

  4) แนวคิดการทดสอบการร่วมกนัไปด้วยกนั  (Cointegration  test)   
 ในการทดสอบ cointegrationตามวิธีของEngel and Granger (1987) แม้จะเป็นวิธีท่ี
ง่ายในการปฏิบติั แต่ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีส าคญัหลายประการ ดงันั้นในการทดสอบ cointegrationของ
ระบบท่ีมีตวัแปรหลายตวัแปรนั้นJohansen (1988) และJohansen and Juselius (1990) ไดมี้การพฒันา
วธีิดงักล่าวน้ีข้ึนมา โดย Johansen (1988) และ Stock and Watson (1988) ไดเ้สนอตวัประมาณค่าแบบ 
maximum likelihood (maximum likelihood estimator) ซ่ึงท าให้สามารถหลีกเล่ียงการใช้ตวัประมาณ
ค่า 2ขั้นตอนได้ (two-step estimators) และสามารถท่ีจะประมาณค่าและทดสอบการมีอยู่จริงของ
cointegrating vectors หลาย  vectors ได้นอกจากน้ีแล้วการทดสอบดังกล่าวยงัท าให้เราสามารถ
ทดสอบการใส่ข้อจ ากัดของพารามิเตอร์ของcointegrating vectors และความเร็วของการปรับตัว 
(speed of adjustment) ดงัน้ี 

 ขั้นตอนของวิธีการของ Johansen 

  ขั้นตอนที่ 1 :  ขั้นตอนของการท าการทดสอบเพื่อประมาณ order of integration โดยทดสอบ
และประเมิน order of integration ทุกตวัแปรโดย Enders (1995; p396) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่าเราไม่
ควรท่ีจะใชต้วัแปรต่างๆ ในแบบจ าลองท่ีมี order of integration ต่างกนั  

 การหาความยาวของความล่าหรือลา้หลงั (lag length) ก็ท  าไดโ้ดยการทดสอบตามท่ีใชก้นั
ใน VARซ่ึ งจะเร่ิมต้นด้วยความยาวของความล่าหรือล้าหลัง (lag length) ท่ี ยาวท่ี สุดท่ี เช่ือว่า
สมเหตุสมผลก่อนและท าการทดสอบวา่เราจะลดความยาวของความล่าหรือลา้หลงั (lag length) ลงได้
หรือไม่ โดย Enders (1995;p397) ไดแ้นะน าวา่เราสามารถเลือกความยาวของความล่าหรือลา้หลงัดว้ย



 
 

32 
 

การใช้ AIC หรือ SBCซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกแบบจ าลองก็คือเราจะเลือกแบบจ าลองท่ีมี
ค่า AIC หรือ SC ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด เน่ืองจากแสดงว่า ค่าAICและ SC มีความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมน้อยมีจ านวนของตวัแปรและจ านวน Lag น้อยและสุดท้ายมีจ านวนข้อมูลในการ
ประมาณค่ามาก 

ขั้นตอนที่ 2 :ขั้นตอนการประมาณค่าแบบจ าลองและการหาค่า rank ของ ซ่ึงเราอาจจะ
เลือกประมาณค่าแบบจ าลองใน 3 รูปแบบดงัน้ีคือ (a) รูปแบบท่ีให้ทุกสมาชิกของ A0 มีค่าเท่ากบัศูนย ์
(b) รูปแบบท่ีมีdrift หรือ (c)รูปแบบท่ีมีค่าคงตวั (constant term)ในcointegrating vectorจากนั้นจะตอ้ง
มีการประมาณค่า Characteristic roots ของ เมทริกซ์ และค านวณหาค่า max และ traceส าหรับทุก
ค่าท่ีเป็นไปไดข้อง rพิจารณาดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1 การทดสอบแบบtraceและ max 

Null Hypothesis Alternative 

Hypothesis 

95% Critical Value 90% Critical Value 

trace tests  trace value trace value 

r = 0 r > 0 
%95

trace
 ( 0 ) 

%95

trace
 ( 0 ) 

r < 1 r > 1 
%95

trace
 ( 1 ) 

%95

trace
 ( 1 ) 

r < 1 r > 2 
%95

trace
 ( 2 ) 

%95

trace
 ( 2 ) 

max tests  max value max value 

r = 0 r = 0 
%95

max
 ( 0 ) 

%95

max
 ( 0 ) 

r < 1 r = 1 
%95

max
  ( 1 ) 

%95

max
 ( 1 ) 

r < 1 r = 2 
%95

max
 ( 2 ) 

%95

max
 ( 2 ) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Enders (1995) ตาราง 6.6 p.398 
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 ขั้ นตอนที่  3  :ขั้ นตอนของการวิ เคราะห์สัมประสิท ธ์ิของcointegrating vector (s) ท่ี 
normalized แลว้ และสัมประสิทธ์ิของความเร็วของการปรับตวั (speed of adjustment)  

 ขั้ นตอนที่  4 : ขั้ นตอนน้ี เรียกว่า “innovation accounting เป็นการวิ เคราะห์  impulse 
response และการแยกส่วนประกอบของความแปรปรวน (variance decompositions) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความสัมพนัธ์ในตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ โดยการวเิคราะห์ดงักล่าว
สามารถท่ีจะช่วยระบุหรือบ่งช้ีแบบจ าลองเชิงโครงสร้างและ ตอบค าถามท่ีวา่แบบจ าลองท่ีประมาณ
ค่าออกมานั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ (ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2547) 
 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
พิมพ์ใจ พงศ์พันธ์ุลักษณ์(2543)การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนัของปริมาณเงิน และระดบัราคา โดยศึกษาขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 – 2540 ซ่ึงมีสมมติฐานว่า
ในขณะท่ีระดบัราคาเพิ่มข้ึนจะท าใหร้ายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มข้ึนตาม แต่รายไดข้องรัฐบาลจะเพิ่มชา้กวา่
การเพิ่มข้ึนของรายจ่าย จากผลการศึกษาพบว่าในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษานั้นเม่ือเกิดการขาดดุลของ
รัฐบาลไม่ส่งผลท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของระดบัราคา ทั้งน้ีเน่ืองจากการปรับตวัของรายไดท่ี้เป็นตวัเงิน
ของรัฐบาลมีความรวดเร็วมากกว่าการปรับตวัทางดา้นรายจ่ายท่ีแทจ้ริงของรัฐบาล สาเหตุเน่ืองจาก
การขาดดุลในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2526รัฐบาลไดห้าส่วนชดเชยการขาดดุลจากแหล่งท่ีมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงในปริมาณเงินน้อย จึงไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีท าให้ปริมาณเงินเพิ่มข้ึน แรงกดดนัต่อระดบั
ราคาจึงนอ้ยลงดว้ย 

ณฐชนม์ พุ่มมาล ี(2546)การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาความสัมพนัธ์ของการปรับตวัของ

รายจ่ายและรายรับรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยใชส้มมติฐานของAghevli and Khan วา่ภาวะเงินเฟ้อได้

ท าให้รายจ่ายของรัฐบาลในรูปตวัเงินเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็วกวา่รายรับรัฐบาล จึงเป็นผลให้เกิดการ

ขาดดุลของรัฐบาล และส่งผลให้ปริมาณเงินเพิ่มข้ึนจึงเกิดภาวะเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อน้ีเองจะกลบัไป

กระทบต่อรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล โดยศึกษาขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2545 

และใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม Eviews 

ผลการวิจยั พบวา่การปรับตวัของรายจ่ายรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อมีค่ามากกวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ปรับตวัของรายรับรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อ เป็นไปตามสมมติฐานของ Aghevli and Khan จากการท่ี

เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อซ่ึงท าให้รายไดท่ี้แทจ้ริงลดลง รัฐบาลจึงตอ้งเขา้ไปช่วยดว้ยการใชจ่้ายรัฐบาลเพื่อ

กระตุน้เศรษฐกิจ โดยการใช้นโยบายขาดดุลท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณเงิน และสืบเน่ืองให้
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ระดบัราคาภายในประเทศสูงข้ึนจนเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมา เป็นผลท าให้เกิดการขาดดุลเพิ่มข้ึน และ

ท าใหเ้กิดเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนอีกจนกลบัไปเป็นวฏัจกัรต่อไป 

อังคณา ตรียะฉัตร (2548)ไดศึ้กษาลกัษณะรายจ่ายการลงทุนและรายจ่ายประจ าของรัฐบาล และ

แสดงความสัมพนัธ์ของรายจ่ายรัฐบาลท่ีมีต่อการผลิตและการจา้งงานในประเทศไทย ซ่ึงใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิเป็นรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 - 2546 โดยใช้วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : 

OLS) ตลอดจนดูทิศทางระหว่างตวัแปรว่ามีความสัมพนัธ์สอดคล้องตามทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์

หรือไม ่

จากผลการวิจัย พบว่า ปริมาณ เงิน รายจ่ายประจ าของรัฐบาล และระดับราคาสินค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัการจา้งงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยระดบัราคาสินคา้เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีไม่

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และ ปัจจยัทุนภาครัฐบาล ปัจจยัทุนภาคเอกชน และปัจจยัแรงงานท่ี

ไดรั้บการจา้งงานมีความสัมพนัธ์กบัการผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไวใ้นแบบจ าลองอีกทั้งในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า รายจ่ายประจ าของภาครัฐบาลมีผลกระทบต่ออุปสงค์

รวมโดยตรง และมีบทบาทในการพฒันาประเทศ ส่วนรายจ่ายด้านการลงทุนไม่ได้สะท้อนถึงการ

เปล่ียนแปลงของระดบัการจา้งงาน แต่มีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

รณชิต สมมิตร (2550)ได้ศึกษาลักษณะโครงสร้างการใช้จ่ายภาครัฐบาลของประเทศไทย

ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายภาครัฐบาลท่ีมีต่อตวัแปรทาง

เศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคัญของประเทศไทย ซ่ึงตวัแปรดังกล่าวประกอบด้วย  ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ภาษี อตัราดอกเบีย การบริโภคของภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน โดยใชว้ิธีโค

อินทิเกรชัน่และเออร์เรอร์คอเรคชัน่ ตามวิธีของ Johansen และ Juselius และศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเป็น

รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2536 ถึงไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2549 

จากการศึกษาลกัษณะโครงสร้างการใช้จ่ายภาครัฐบาลของประเทศไทยโดยใช้วิธีสัดส่วนต่อ

งบประมาณทั้งหมด พบว่า รายจ่ายท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดเม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน ได้แก่หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือจ าแนกรายจ่ายตามโครงสร้างแผนงานไดแ้ก่ กลุ่มภารกิจสังคม เม่ือจ าแนก

ตามลกัษณะการใชจ่้าย ไดแ้ก่ งบบุคลากร เม่ือจ าแนกตามลกัษณะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายจ่ายประจ า เม่ือ

จ าแนกรายจ่ายตามลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นการบริการชุมชนและสังคม และการศึกษาบทบาทของการ
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ใช้จ่ายภาครัฐบาลต่อตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย พบว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลมี

ผลกระทบในระยะยาวมากท่ีสุดต่อการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ต่อมาคือ 

การลงทุนของภาคเอกชน การบริโภคของภาคเอกชน ภาษี และสุดทา้ยคือ อตัราดอกเบ้ีย อธิบายได้

ดังน้ี  คือ เม่ือการใช้จ่ายรัฐบาลเพิ่ม ข้ึน 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศเพิ่มข้ึน 2.4788 ล้านบาท ท าให้การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 0.86973 ล้านบาท  

ท าใหก้ารบริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 0.59310 ลา้นบาท ท าให้ภาษีเพิ่มข้ึน 0.16674 ลา้นบาท และท าให้

อตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.00004880 นอกจากนั้นผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคทุก

ตวัจะมีการปรับตวัระยะสั้ นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว ส่วนตวัแปรท่ีมีผลกระทบในระยะสั้ นพบว่า 

การใชจ่้ายรัฐบาลมีผลกระทบกบัการลงทุนของภาคเอกชนเพียงตวัแปรเดียว  

ปรีดา ใจท้วม (2553)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ของรัฐบาลและ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายไตรมาสครอบคลุมตั้งปี 2541 –2552

โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ ไดแ้ก่ เทคนิคโคอินทริเกรชนั (cointegration)  

ผลการศึกษา พบวา่ รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไม่มีความสัมพนัธ์ในระยะยาว

กับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมีแต่รายจ่ายประจ าของรัฐบาลกับผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศท่ีมีการปรับตวัในระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว อีกทั้งพบวา่มีเพียงรายจ่ายประจ า

ของรัฐบาลมีความสัมพนัธ์แบบสองทิศทางกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  

ปราโมทย์ บุญตันจีน (2554) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู ้บริโภคจังหวดั

เชียงใหม่ และภาษีทางตรงและทางออ้มของส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ โดยใช้ขอ้มูลจาก

ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 – ธนัวาคม พ.ศ. 2553  

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลอง VAR พบว่าไม่มีตวัแปรใดมีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของรายไดภ้าษีทางตรงและภาษีทางออ้ม

เพิ่มข้ึนใน1 เดือนก่อนหนา้ จะส่งผลใหภ้าษีทางตรงลดลงใน 1 เดือนถดัไป และอตัราการเปล่ียนแปลง

ของรายไดภ้าษีทางออ้มเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหน้า จะส่งผลให้ภาษีทางออ้มลดลงใน 1 เดือนถดัไป

ส่วนการวิเคราะห์ Impulse Response Function พบว่าการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัในอดีตของตวั

แปรท่ีมีนยัส าคญัจะมีการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในประมาณเดือนท่ี 4 – 6 
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David OluseunOlayungbo(2556) การศึกษาน้ีใช้มูลจากธนาคารกลางของประเทศไนจีเรีย  
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ่้ายรัฐบาลและภาวะเงินเฟ้อในช่วงเวลาปี 1970 – 2010 โดยใช้
การวิเคราะห์แบบจ าลอง Vector Autoregression (VAR) Model ซ่ึงผลการวิจยัพบว่ามีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างสองตวัแปร เม่ือรัฐบาลมีการใช้จ่ายหดตวัหรือลดลงจะส่งผลให้ภาวะ
เงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 แบบจ ำลองทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกตวัแปรทั้งหมด 3 ตวัแปร ในแบบจ าลอง VAR ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CMICPC)รายจ่ายประจ า (CMICEC) และ รายจ่ายลงทุน (CMIIEC)โดยได้น าขอ้มูล
ทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่มกราคม2549 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557 ซ่ึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวั
จะไม่ส่งผลกระทบต่อตวัแปรอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกนัหรือไม่ส่งผลกระทบอยา่งทนัทีเม่ือตวัแปรหน่ึง
เปล่ียนแปลง เพราะการตอบสนองต่อ shock ท่ีเกิดข้ึนและท่ีมีผลต่อตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจ
นั้นยงัมีความล่าช้า (Non-Contemporaneous Effect) จึงสร้างแบบจ าลองของเวกเตอร์น้ีในรูปของค่าท่ี
ผ่านมาในอดีตของเวกเตอร์ดงักล่าวน้ีผลท่ีได้ก็คือ Vector Autoregressive (VAR) สามารถเขียนได้
ดงัน้ี 

 

Ayt=Γ0+ ∑ Γiyt-i
p
i=t +ut      (10) 

โดย 

yt หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของตวัแปร endogeneous 
A หมายถึง  matrix ขนาด n x n ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร endogeneous 
 โดยมี diagonal ประกอบดว้ยค่าเท่ากบั 1 
Γ0 หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของ intercept 
Γi หมายถึง  matrix ขนาด n x n ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร  
   lagendogeneous 
ut หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของค่าความคลาดเคล่ือนหรือ shock 
   ของแบบจ าลอง 

   

เม่ือก าหนดตวัแปรทั้ง 3ดงักล่าวขา้งตน้จะไดแ้บบจ าลอง VARในรูปแบบสมการขา้งล่างน้ี 
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[

CMICPCt

CMICECt

CMIIECt

] = [

b10

b20

b30

] + [

𝑏11(𝐿) 𝑏12(𝐿) 𝑏13(𝐿)

𝑏21(𝐿) 𝑏22(𝐿) 𝑏23(𝐿)

𝑏31(𝐿) 𝑏32(𝐿) 𝑏33(𝐿)

] [

CMICPCt−1

CMICECt−1

CMIIECt−1

] + [

eCMICPC,t

eCMICEC,t

eCMIIEC,t

] (11) 

โดย 

 ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CMICPC) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขอ้มูลรายเดือนของดชันีราคาผูบ้ริโภค
แล้วน ามาหาเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง โดยเป็นข้อมูลจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการคา้กระทรวง
พาณิชย ์

 รำยจ่ำยประจ ำ (CMICEC) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลรายเดือนของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมของส านกังานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่แลว้น ามาหาเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ า 

 รำยจ่ำยลงทุน (CMIIEC) ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้ขอ้มูลรายเดือนของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมของส านกังานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่แลว้น ามาหาเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุน 

3.2   วธีิกำรศึกษำ  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชโ้ปรแกรม E-view 8 ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีอตัราเงิน
เฟ้อและการใช้จ่ายภาครัฐบาลในจังหวดัเชียงใหม่ซ่ึงใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติท่ีเรียกว่า Vector 
Autoregression Model (VAR) โดยขอ้มูลท่ีใช้ในแบบจ าลองนั้นเป็นตวัแปรในลกัษณะของอนุกรม
เวลา (Time Series) ด้วยเหตุท่ีว่าการสร้างแบบจ าลองของ VAR นั้ นไม่ได้ยึดตามทฤษฎีท่ี เป็น
โครงสร้าง(Structure) เท่าใดนกัอีกทั้งตามทฤษฎีของแบบจ าลองแลว้VAR ยงัให้ผลการประมาณการ
หรือท านาย (Forecast) ท่ีดีกว่าวิธีของแบบจ าลองท่ีเป็นโครงสร้างซ่ึงการใช้แบบจ าลอง  VAR นั้น 
มีความได้เปรียบในแง่ของในกรณีท่ีเราอาจจะไม่ทราบความสัมพนัธ์ท่ีแท้จริงในระหว่างตวัแปร
ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกนัหรืออาจจะไม่ทราบว่าตวัแปรใดเป็น Endogenous Variable หรือ Exogenous 
Variable กันแน่แต่ทราบว่าโดยรวมแล้วตัวแปรทุกตัวในแบบจ าลอง  VAR มีผลต่อกันดังนั้ นจึง
สามารถใชแ้บบจ าลอง VAR ในการศึกษาถึงผลกระทบหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงใน
แบบจ าลองต่อตวัแปรอ่ืนในแบบจ าลองไดโ้ดยวิธีการวเิคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน 
(Impulse Response Function) โดยมิต้องกังวลกับการตัด สินใจในการส ร้างสมการในแบบ 
StructuralModel เพราะใน  VAR จะให้ตัวแปรทุกตัวเป็น  Endogenous Variable อีกทั้ งในการใช ้
SimultaneousEquation Model ในกรณี ท่ีไม่ทราบความสัมพัน ธ์ ท่ีแท้จริงของตัวแปรต่างๆใน
แบบจ าลองอาจเกิดปัญหาเม่ือท าการตดัทิ้งหรือเพิ่มตวัแปรบางตวัในระบบสมการซ่ึงอาจเกิดปัญหา
เช่น IdentificationError ไดโ้ดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1) กำรทดสอบควำมน่ิงของข้อมูลหรือยูนิทรูท (Unit Root Test) 
 ท าการทดสอบวา่ตวัแปรท่ีจะน ามาท าการศึกษามีลกัษณะน่ิงหรือไม่ Augmented Dickey-
fuller (ADF) Test โดยมีสมการในการทดสอบดงัน้ี 

∆Xt   =  θXt-1+ ∑ ∅i∆Xt-i+et
p
i=1      (12) 

∆Xt   =  α+θXt-1+ ∑ ∅i∆Xt-i+et
p
i=1      (13) 

∆Xt   =  α+βt+θXt-1+ ∑ ∅i∆Xt-i+et
p
i=1      (14) 

สมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ 

H0 := 0  (Xtเป็น Non-stationary) 

H1 :< 0  (Xtเป็น Stationary) 

 จากนั้นท าการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีได้จาก ADFtest ถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลกัแสดงว่า
ขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบมีลกัษณะน่ิงท่ี order of integration Zero [I(0)] แต่ถา้ยอมสมมติฐานหลกัแสดง
วา่ขอ้มูลท่ีทดสอบมีลกัษณะไม่น่ิงท่ี order of integration Zero [I(d);d > 0] 

 2) กำรเลอืกควำมล่ำช้ำ (Lag) ทีเ่หมำะสม 
 ในการศึกษาน้ีใช้ เกณฑ์Akaike Information Criteria (AIC) และ  Schwarz’s Bayesian 

Information Criterion (SC, BIC หรือ SBC) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน
ความล่าชา้หรือ Lag ของแบบจ าลองมีสูตรดงัน้ี 

 𝐴𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔𝜎2̂ + 2
𝑝+𝑞

𝑇
      (15) 

โดยท่ี 𝜎2̂คือ ค่าประมาณของความแปรปรวนของ et 

 𝑆𝐶 = 𝑙𝑜𝑔𝜎2̂ + 2
𝑝+𝑞

𝑇
𝑙𝑜𝑔𝑇     (16) 

 เกณฑ์ทั้งสองเป็นเกณฑ์ท่ีอาศยัความควรจะเป็น (likelihood-based) และแสดงให้เห็นถึง
ความสมดุล (ท่ีมีผลในทางตรงกนัขา้ม) (trade off) ระหว่าง “fit” ซ่ึงวดัโดยค่าของความควรจะเป็น
และ “ตระหน่ี (parsimony)” ซ่ึงวดัโดยจ านวนของพารามิเตอร์อิสระp+qส าหรับหลักเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจเลือกแบบจ าลองก็คือเราจะเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า AIC หรือ SC ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด แสดงว่า  
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ค่าAICและ SC มีความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมน้อยมีจ านวนของตวัแปรและจ านวน Lag 
นอ้ยและสุดทา้ยมีจ านวนขอ้มูลในการประมาณค่ามาก 

 ในขณะท่ีเกณฑ์ทั้งสองดงักล่าวมีความแตกต่างกนัให้เลือกใช ้SC ไวก่้อนเพราะว่า SC มี
คุณสมบติัว่า SC จะเลือกแบบจ าลองท่ีถูกต้องเกือบแน่นอนส าหรับ AIC นั้นมีแนวโน้มท่ีจะเป็น
ลกัษณะเชิงเส้นก ากบัในแบบจ าลองท่ีมีพารามิเตอร์มากเกินไปนอกจากนั้นในการศึกษาน้ีจะท าการ
เปรียบเทียบผลการเลือก Lag กับเกณฑ์อ่ืนด้วยคือ Final Prediction Error (FPE) และHannan-Quinn 
Information Criterion (HQIC) ซ่ึงใหค้วามหมายในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 3) กำรทดสอบหำCointegrationวธีิกำรของ Johansen 
 Johansen (1988) แ ล ะ  Stock and Watson (1988) ไ ด้ เส น อ ตั ว ป ร ะ ม าณ ค่ า แ บ บ

maximumlikelihood (maximum likelihood estimator) ซ่ึงท าให้สามารถหลีกเล่ียงการใช้ตวัประมาณ
ค่า 2ขั้นตอนได้ (two-step estimators) และสามารถท่ีจะประมาณค่าและทดสอบการมีอยู่จริงของ
cointegrating vectors หลาย  vectors ได้นอกจากน้ีแล้วการทดสอบดังกล่าวยงัท าให้เราสามารถ
ทดสอบการใส่ขอ้จ ากดัของพารามิเตอร์ของcointegrating vectors และความเร็วของการปรับตวั(speed 
of adjustment) ไดอี้กดว้ยอยา่งไรก็ตามทั้งวิธีการของ Johansen (1988) และ Stock and Watson (1988) 
ต่างก็อาศยัความสัมพนัธ์ระหว่าง rank ของเมทริกซ์และ characteristic roots ของเมทริกซ์ดงักล่าว
อย่างมากและเพื่อท่ีจะเข้าใจขั้นตอนของวิธีการของ Johansen (1988) จึงเป็นการสรุปวิธีการและ
ขั้นตอนของ Johansen (1988) ดงัน้ี 
พิจารณา autoregressive process 

 yt = A1yt--1 +A2y1-2 + …+Apyt-p + t                (17) 

จากสมการ (49) เอา yt-1 ไปลบออกทั้งสองขา้งจะได ้

  y1 = (A1 – I) yt-1 + A2yt-3 + … + Apyt-p + 1    (18) 

จากสมการ (50) บวกเขา้และลบออกทางขวามือดว้ย (A– I)yt-2 จะได ้

  y1 = (A1 –I)yt-1 + (A2 +A1 – I)yt-2 + A3yt-3 + … + Ap+yt-p + t  (19) 

ท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จะได ้

  yt =∑ 𝜋1∆𝑦𝑡−1 
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜋𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡     (20) 
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โดยท่ี    = - [𝐼 − ∑ 𝐴𝑖
𝑝
𝑖=1 ] 

 ส่ิงส าคัญในสมการ (52) ก็คือ ค่าล าดับชั้น (rank) ของเมทริกซ์ นั่นคือ ค่าล าดับชั้ น 
(rank) ของ  จะเท่ากบัจ านวนของ cointegrating vector ซ่ึงสามารถแสดงไดใ้นรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ถ้าต่างล าดบัชั้น (rank) เท่ากบัศูนย ์เมทริกซ์ จะเป็นเมทริกซ์ศูนย ์และสมการ 
(55) ก็คือแบบจ าลอง VAR ในรูปของผลต่างท่ีหน่ึง (first difference)  

  2. ถา้ค่าล าดบัชั้น (rank) ของ  เท่ากบั n (ซ่ึงก็คือ มีค่าล าดบัชั้น (rank) ) เตม็ท่ีหรือท่ี
เรียกวา่ full rank ซ่ึง vector process จะมีลกัษณะน่ิง (stationary) และเป็น VAR ใน level  

  3. ถา้ค่าล าดบัชั้น (rank) ของ  เท่ากบั 1 เราก็จะมี cointegrating vector เพียง vector 
เดียว และ yt-pก็คือ ปัจจยัการปรับตวัของความคลาดเคล่ือน (error-correctionfactor) 

  4. ในกรณีซ่ึง 1 rank ()  n เราก็จะมี cointegrating vector หลาย cointegrating 
vector 

ส าหรับการทดสอบcointegrationหรือการทดสอบความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งตวัแปร
เพื่อใช้ในการเลือกแบบจ าลองท่ีใช้ในการประมาณค่าระหว่าง VAR และ VEC ในการศึกษาน้ีไดใ้ช้
การทดสอบ  Johansen Trace ของ Johansen and Juselius (1990) เพื่อหาจ านวนของความสัมพันธ์
cointegrationไดด้ว้ยการใชก้ารทดสอบ Likelihood Ratio test statistic ภายใตข้อ้สมมติฐานหลกัคือ 

H0 : rank() = r 

และ   H1 : rank() r + 1 

โดยท่ีคือเมตริกซ์สัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งYtและในYt-1ในแบบจ าลอง VEC 

rคือจ านวน rank ของเมตริกซ์ 

โดยเม่ือค่าทดสอบ  Trace มากกว่าค่าวิกฤตท าให้สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(nullhypothesis) หมายความว่าตวัแปรในYtไม่มีความสัมพนัธ์กนัหากค่าทดสอบ Trace มีค่านอ้ยกว่า
ค่าวิกฤตจะยอมรับสมมติฐานหลักหมายความว่าตัวแปรในYtมีความสัมพันธ์กันอย่างน้อยหน่ึง
ความสัมพนัธ์ล าดบัต่อไปก็จะเป็นการทดสอบซ ้ าโดยใชส้มมติฐานคือ 

H0 : rank() = r 
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และ   H1 : rank() r + 1 

โดยท่ีคือเมตริกซ์สัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งYtและในYt-1ในแบบจ าลอง VEC 

rคือจ านวน rank ของเมตริกซ์ 

ซ่ึงในกรณีท่ีสามารถปฏิเสธสมมติฐานครบจนกระทัง่Full Rank เราสามารถใชแ้บบจ าลอง
VAR ในการประมาณค่าได้หากไม่ใช่ Full Rank มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสองซ่ึงท าให้
สามารถหาความสัมพนัธ์ในระยะสั้นและระยะยาวไดเ้ราจะใชแ้บบจ าลอง VEC แทน 

 4) แบบจ ำลอง VAR 

 การศึกษาน้ีได้ก าหนดแบบจ าลอง VAR เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษา
เน่ืองจากลกัษณะและความสัมพนัธ์ของตวัแปรอาจไม่ชัดเจนและเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงพลวตัร
ประกอบกบัขอ้สมมติใหต้วัแปรแต่ละตวัไม่ส่งผลต่อตวัแปรอ่ืนๆในช่วงเวลาเดียวกนั 

เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ
ระหวา่งกนัทั้งทางตรงและทางออ้มขอ้สมมติประการหน่ึงท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมต่อการศึกษาในคร้ังน้ี
คือตวัแปรแต่ละตวัจะไม่ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตวัอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกนัหรือไม่ส่งผลกระทบอยา่ง
ทนัทีเม่ือตวัแปรหน่ึงเปล่ียนแปลงเพราะการตอบสนองต่อ Shock ท่ีเกิดข้ึนและท่ีมีผลต่อตวัแปรต่างๆ
ในระบบเศรษฐกิจนั้นยงัมีความล่าชา้ (Non-Contemporaneous Effect) 

เราสร้างแบบจ าลองของเวกเตอร์น้ีในรูปของค่าท่ีผา่นมาในอดีตของเวกเตอร์ดงักล่าวน้ีผล
ท่ีไดก้็คือ Vector autoregression (VAR) สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

Ayt=Γ0+ ∑ Γiyt-i
p
i=t +ut       (21) 

 

โดย 

yt หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของตวัแปร endogeneous 
A หมายถึง  matrix ขนาด n x n ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร endogeneous 
 โดยมี diagonal ประกอบดว้ยค่าเท่ากบั 1 
Γ0 หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของ intercept 
Γi หมายถึง  matrix ขนาด n x n ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร  
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 lagendogeneous 
ut หมายถึง  vector ขนาด n x 1 ของค่าความคลาดเคล่ือนหรือ shock 
 ของแบบจ าลอง 
 

 5)กำรวเิครำะห์ปฏิกริิยำตอบสนองต่อควำมแปรปรวน (Impulse Response Function: IRF) 
 เน่ืองจากการวิเคราะห์แบบจ าลอง VAR ไม่สามารถวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้าก
การประมาณค่าจึงตอ้งอาศยัวิธีการอ่ืนในการช่วยวิเคราะห์ Impulse ResponseFunction (IRF) เป็นอีก
หน่ึงวิธีการท่ีอาศยัแนวคิด Moving Average เพื่อพิจารณาการเคล่ือนไหวของตวัแปรท่ีเป็นอนุกรม
เวลาโดยแบบจ าลอง VAR จะอาศยัคุณสมบติั Stability ของแบบจ าลองในการเขียนแบบจ าลองให้อยู่
ในรูปของ Vector Moving Average (VMA) ดงัน้ี 

[

CMICPCt

CMICECt

CMIIECt

] = [

CMICPC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
t

CMICEC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
t

CMIIEC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
t

] + ∑ [

∅11(𝑖) ∅12(𝑖) ∅13(𝑖)

∅21(𝑖) ∅22(𝑖) ∅23(𝑖)

∅31(𝑖) ∅32(𝑖) ∅33(𝑖)

]∞
𝑖=0 [

uCMICPC,t

uCMICEC,t

uCMIIEC,t

] (22) 

จากนั้นท าการหาตวัคูณ Multiplier (ij(i)) ของค่าความผดิพลาด (i) ในแบบจ าลองVMA ในแต่
ละช่วงเวลาและน าตวัคูณนั้นมา Plot กราฟเทียบกบัเวลาจะได ้IRFหลงัจากท่ีได ้IRF จะสามารถ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหน่ึงต่ออีกตวัแปรหน่ึงในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงในการศึกษาน้ี IRF 
สามารถบอกทิศทางแนวโนม้การเปล่ียนแปลงและขนาดของผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาได ้
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษามีการใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (QuantitativeAnalysis) 

ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาจ านวนสามตัวแปร ได้แก่ ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CMICPC)รายจ่ายประจ า 
(CMICEC) และ  รายจ่ายลงทุน  (CMIIEC) โดยใช้  GPP Deflator ในปี  2555 เป็นตัวป รับการ
เปล่ียนแปลงของราคาและค านวณหาอัตราการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะน าไปทดสอบเพื่อหารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ โดยวิธี Vector Autoregressive Model (VAR) โดยเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากส านกัดชันีการ
เศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และส านักงานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2549 จนถึงเดือนธนัวาคม 2557ซ่ึงมีขั้นตอนวธีิการศึกษาดงัน้ี 

เร่ิมจากส่วนท่ีหน่ึงการทดสอบคุณสมบติั stationary ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีใช้ในการศึกษาโดย
การทดสอบ  unit root test ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test : Modified SIC (ADF) ว่าตัวแปร
แต่ละตวัมีความเสถียรภาพหรือมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรในอดีตเองในแต่ละช่วงเวลาและมีปัญหา
ความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) หรือไม่ส่วนท่ีสองการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลย
ภาพในระยะยาว (Cointegration Test) เพื่อใชใ้นการเลือกแบบจ าลองท่ีใชใ้นการประมาณค่าระหวา่ง 
VAR และ  VEC ส่วนท่ีสามการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR ส่วนท่ี ส่ีการวิเคราะห์ปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความแปรปรวน (Impulse ResponseFunction) โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล(Unit root test) 
 เป็นการทดสอบตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นสมการเพื่อดูวา่ขอ้มูลนั้นมีความน่ิง[I(0); Integrated 
of order 0] หรือไม่ น่ิง [I(d); d>0] เพื่อหลีกเล่ียงข้อมูลท่ีมีค่าเฉล่ีย (Mean) และความแปรปรวน 
(Variance) ท่ีไม่คงท่ีในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการถดถอยไม่แท้จริง 
(Spurious regression) โดยการท าการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller test โดยใช้แบบจ าลองคือมี
จุดตัดแกนและแนวโน้มเวลา  (with trend and intercept) แบบจ าลองท่ีมีจุดตัดแกนแต่ปราศจาก
แนวโน้มเวลา  (with intercept but without trend) และแบบจ าลองท่ีปราศจากทั้ งจุดตัดแกนและ
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แนวโน้มเวลา (without trend and intercept : none)โดยก่อนการทดสอบจะตอ้งท าข้อมูลท่ีจะศึกษา
ทั้งหมดใหอ้ยูใ่นรูปอตัราการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลการทดสอบมีดงัน้ีไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.1แสดงผลการทดสอบ Unit root โดยวธีิ Augmented Dickey-Fuller test statistic: 
Modified SIC ในระดบั Level 

 

Variable 
Include in 

 test 
equation 

ADF 
Test statistic 

Prob. 
MacKinnon 

critical  
1% level 

MacKinnon 
critical  

5% level 
สรุป 

CMICPC 

Constant -2.547132ns 0.1074 -3.492523 -2.888669 
Non-

Stationary 
Constant 

and Trend 
-2.714422ns 0.2331 -4.046072 -3.452358 

Non-
Stationary 

None -2.425979* 0.0154 -2.586753 -1.943853 Stationary 

CMICEC 

Constant -10.95550** 0.0000 -3.492523 -2.888669 Stationary 
Constant 

and Trend 
-10.90322** 0.0000 -4.046072 -3.452358 Stationary 

None -10.44175** 0.0000 -2.586753 -1.943853 Stationary 

CMIIEC 

Constant -10.25186** 0.0000 -3.492523 -2.888669 Stationary 
Constant 

and Trend 
-10.22268** 0.0000 -4.046072 -3.452358 Stationary 

None -10.17287** 0.0000 -2.586753 -1.943853 Stationary 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
  H0:Non-stationary 
** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 ** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 nsไม่มีนยัส าคญั 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล(Unit root)ของรายจ่ายประจ า และรายจ่าย
ลงทุนของส านักงานคลังจังหวดัเชียงใหม่โดยวิธีAugmented Dickey-Fuller test statistic:Modified 
SIC ในระดับ  Levelพบว่าข้อมูลไม่มีUnit root แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะน่ิง (Stationary) ณ ระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.01โดยมี Order of integration = 0 [I(0)] เน่ืองจากท่ีระดับ level มีค่า ADF test statistic 
นอ้ยกว่าค่า MacKinnon Critical ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลกัส าหรับ
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ดชันีราคาผูบ้ริโภค พบว่าขอ้มูลมีลกัษณะน่ิง (Stationary) ณ ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยมี Order of 
integration = 0 [I(0)] เช่นกนั 

 

4.2การทดสอบและเลอืกความล่าช้า (Lag)ทีเ่หมาะสม 
ในการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีเป็นอนุกรมเวลาตอ้งค านึงการเลือกความล่าชา้หรือ Lag ท่ีเหมาะสมใน

กรณีท่ีตวัแปรมีระยะเวลาในการส่งผลต่อตวัแปรอ่ืนๆในแบบจ าลองโดยในระบบเศรษฐกิจจะมีการรับรู้
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชห้ลกัทางสถิติในการก าหนด Lag ท่ีเหมาะสมต่อการประมาณค่า
แบบจ าลอง VAR โดยจะพิจารณาค่าAkaike Information Criteria (AIC)และSchwarz Information Criterion 
(SC) เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาโดยจะเลือกแบบจ าลองท่ีมีค่า AIC และ SC ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดหากแต่ AIC 
และ SC ใหผ้ลท่ีไม่สอดคลอ้งกนัจะพิจารณาเลือกค่าSC เป็นหลกัซ่ึงแสดงผลดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2แสดงผลการทดสอบจ านวนความล่าชา้ท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              0 -1831.482 NA   1.72e+12  36.68965  36.76780  36.72128 
1 -1751.519  153.5297   4.17e+11*   35.27038*   35.58300*   35.39690* 
2 -1749.662  3.453897  4.82e+11  35.41324  35.96033  35.63466 
3 -1746.427  5.823490  5.41e+11  35.52853  36.31009  35.84484 
4 -1743.517  5.063604  6.13e+11  35.65033  36.66635  36.06153 
5 -1740.778  4.601111  6.97e+11  35.77556  37.02604  36.28165 
6 -1736.910  6.266405  7.77e+11  35.87819  37.36314  36.47918 
7 -1710.208   41.65491*  5.50e+11  35.52416  37.24357  36.22003 
8 -1706.451  5.635310  6.17e+11  35.62902  37.58290  36.41979 
       
        ท่ีมา : จากการค านวณ 

* แสดงล าดบัความล่าท่ีเหมาะสม : indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

จากตารางท่ี 4.2 เม่ือพิจารณาค่า AIC และ SC ให้ผลสอดคลอ้งกนั เช่นเดียวกบัค่า FRE และ HQ
พบวา่จ านวน Lag ท่ีเหมาะสมในแบบจ าลองเท่ากบั1 ซ่ึงหมายถึงผลกระทบจากตวัแปรในแต่ละตวัใน
ปัจจุบนัจะส่งผลกระทบต่อตวัแปรอ่ืนๆ และตวัมนัเอง ในช่วงเวลาถดัไปขา้งหนา้ 
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4.3 การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 
การทดสอบหาCointegrationของตวัแปรเพื่อดูว่าความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของตวั

แปรและเพื่อพิจารณาเลือกใช้แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมในการทดสอบจึงท าการทดสอบ
Cointegrationโดยใช้การทดสอบ Trace และ Maximum Eigenvalueให้ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 4.3
คือสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.1วา่ Rank ของเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ (Π) เท่ากบัศูนย์
ไดแ้ละปฏิเสธไดว้า่Rank ของเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ (Π) นั้นเท่ากบั 1และ 2 

ตารางที ่4.3แสดงผลการทดสอบCointegrationของ Johansen 

 Selected (0.1 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
            Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 3 2 3 2 3 
Max-Eig 3 2 3 2 3 

             * p-values ของ MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace& Maximum Eigenvalue)  
          Hypothesized Eigenvalue Trace 0.1 Prob.** 

No. of CE(s)  Statistic Critical Value  
          None *  0.393712  98.70227  21.77716  0.0000 

At most 1 *  0.324370  45.65979  10.47457  0.0000 
At most 2 *  0.037906  4.096223  2.976163  0.0510 

     None *  0.393712  53.04248  15.71741  0.0000 
At most 1 *  0.324370  41.56357  9.474804  0.0000 
At most 2 *  0.037906  4.096223  2.976163  0.0510 

          Trace & Max-eigenvalue test indicates 3cointegratingeqn(s) at the 0.1 level 
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ท่ีมา : จากการค านวณ  
* ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.1  
** p-values ของ MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 
 

จากตารางท่ี 4.3การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว  (Cointegration Test)พบว่า
ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษามีลกัษณะเป็น Full Rank ซ่ึงหมายความว่าขอ้มูลท่ีน ามาศึกษานั้นมีลกัษณะน่ิงคือ
ไม่มีปัญหา Unit Root ซ่ึงในการหาความสัมพนัธ์ในระยะยาวใช้แบบจ าลอง  VARในการประมาณค่า
ของตวัแปรทั้งหมดตามสมมติฐานท่ีว่าถ้าค่าล าดบัชั้น (rank) เท่ากบั n ซ่ึงเรียกว่าfull rank ซ่ึง vector 
process จะมีลกัษณะน่ิงและเป็น VAR ใน level ดงันั้นจึงสามารถใชส้มการVAR ได ้
 
4.4  การประมาณค่าแบบจ าลอง VAR  

ผลจากการก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองและเลือกจ านวน Lag Order ท่ีเหมาะสมแล้ว 
จึงท าการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR โดยขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีใช้มีลกัษณะ Stationary ได้ผลการ
ประมาณค่าดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4แสดงผลการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR 
    
     CMICPC CMICEC CMIIEC 
        C  0.180593  8.983812  158.4638 
  (0.27426)  (5.33671)  (451.610) 
 [ 0.65847] [ 1.68340] [ 0.35089] 

CMICPC(-1) 0.878097 1.745545 54.89521 
  (0.04650)  (0.90482)  (76.5687) 
 [ 18.8839]*** [ 1.92916]* [ 0.71694]ns 

CMICEC(-1)  0.003753 -0.097604  17.46738 
  (0.00503)  (0.09788)  (8.28330) 
 [ 0.74607] ns [-0.99714] ns [ 2.10875]** 

CMIIEC(-1)  9.67E-06 -0.000396 -0.006135 
  (5.8E-05)  (0.00114)  (0.09626) 
 [ 0.16545] ns [-0.34857] ns [-0.06374] ns 
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ท่ีมา : จากการค านวณ 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.01โดย t-statistics >2.58 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05โดย t-statistics >1.96 
  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1โดย t-statistics >1.65 

ns ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ตวัเลขใน ( ) คือค่า Standard errors และตวัเลขใน [ ]คือค่า t-statistics  

  
 จากผลการทดสอบพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองโดยขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมี
ลกัษณะ Stationary ประกอบดว้ยตวัแปรCMICPC,CMICECและCMIIEC ความยาวล่าชา้ท่ีระยะเวลา
ลา้หลงั 1 เดือนพบวา่ 

 ในสมการ CMICPCค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเท่ากบั 0.180593 ค่าสถิติt-statistic เท่ากบั0.65847
ค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรCMICPC (-1) เท่ากบั0.878097ค่าสถิติt-statistic เท่ากบั18.8839แสดงให้เห็นวา่
เม่ื อ อั ต ร าก าร เป ล่ี ย น แ ป ล งข อ ง ดั ช นี ร าค าผู ้ บ ริ โ ภ ค เพิ่ ม ข้ึ น ใน  1 เดื อ น ก่ อ น ห น้ า  
จะส่งผลท าให้ดัชนีราคาผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถัดไปอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 0.05 และ 0.1 
ตามล าดบั โดยสมการท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

  CMICPC = 0.180593 + 0.878097(CMICPC(-1))*** + 0.003753(CMICEC(-1)) 

+ 9.67E-06(CMIIEC(-1)) 

โดยอัตราการเปล่ียนแปลง CMICEC และ CMIIEC ในเดือนก่อนหน้าไม่ มีผลต่ออัตราการ

เปล่ียนแปลง CMICPCในเดือนปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามเอกสารท่ีไดอ้า้งอิง (พิมพใ์จ พงศ์พนัธ์ุลกัษณ์ 

(2543)) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ย ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของ

CMICPC ในเดือนก่อนหน้ามีผลท าให้อตัราการเปล่ียนแปลงของ CMICPCในเดือนปัจจุบนัเพิ่มข้ึน 

ส่วนหน่ึงอาจเป็นไปตามทฤษฏีว่าด้วยเงินเฟ้ออนัเกิดจากการคาดคะเน (expectational inflation) ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนการสูงข้ึนของราคาและค่าจา้ง ดงันั้น ถา้ทั้งฝ่ายสหภาพแรงงานและฝ่ายจดัการ 

(นายจา้ง) คาดว่าจะเกิดเงินเฟ้อข้ึน 10 เปอร์เซ็นต์ (หรืออาจจะเป็นอตัราใดๆก็ได)้ แลว้พฤติกรรมใน

การก าหนดค่าจา้งและราคาจะเป็นสาเหตุน ามาซ่ึงการสูงข้ึนของอตัราเงินเฟ้อนั้นต่อไปอีก ไม่วา่สภาพ

ของนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลงัจะเป็นเช่นไรก็ตาม และดูเหมือนจะเป็นไปไม่ไดท่ี้เงินเฟ้อ

อนัเกิดจากการคาดคะเนจะหยุดลงด้วยตวัของมนัเอง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การคาดคะเนนั้นจะเป็น

กระบวนการต่อเน่ืองกนัไป และการคาดคะเนเหล่าน้ีมกัจะเป็นการท านายจากอตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน

จริงในอดีต 
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 ในสมการ  CMICECค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี เท่ากับ 8.9833812ค่าสถิติt-statistic เท่ากับ 
1.68340ค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรCMICPC (-1) เท่ากบั1.745545ค่าสถิติt-statistic เท่ากบั1.92916แสดง
ให้ เห็นว่าเม่ืออัตราการเป ล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู ้บ ริโภคเพิ่ ม ข้ึนใน  1 เดือน ก่อนหน้า  
จะส่งผลท าใหร้ายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปอยา่งมีนยัส าคญัท่ี0.1 โดยสมการท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

 CMICEC = 8.983812 + 1.745545(CMICPC(-1))* - 0.097604(CMICEC(-1)) 

- 0.000396(CMIIEC(-1))  

โดยอัตราการเปล่ียนแปลง CMICEC และ CMIIEC ในเดือนก่อนหน้าไม่มีผลต่ออัตราการ
เปล่ียนแปลง CMICECในเดือนปัจจุบัน เน่ืองจากงบประมาณรายจ่าย (government budget) เป็น
แผนการใชจ่้ายของรัฐบาลและแผนการจดัการรายรับมาให้เพียงพอกบัการใช้จ่ายในรอบปีหน่ึงๆ ซ่ึง
เรียกวา่ ปีงบประมาณ (budget year) โดยจะเร่ิมตน้เม่ือ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน
ของปีถดัไปซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาวล่วงหน้าไปแลว้ ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของ CMICPC 
ในเดือนก่อนหน้ามีผลท าให้อตัราการเปล่ียนแปลง CMICEC ในเดือนปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเป็นไปตาม
ทศันะของ Wagner ท่ีกล่าววา่ การเพิ่มข้ึนของราคาเป็นสาเหตุหน่ึงของการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายรัฐบาล 
ซ่ึงขอ้สรุปของ Wagner เป็นการศึกษาและพิจารณาการเปล่ียนแปลงการใชจ่้ายของรัฐบาลในระยะยาว
มากกว่าในระยะสั้นๆ สอดคลอ้งตามขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ี อีกทั้งการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายประจ า
ตามมติของการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในอดีตมกัพบว่าสาเหตุส าคญัมาจากค่าครองชีพท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 มีการอนุมติัข้ึนเงินเดือนให้
ขา้ราชการและพนกังานราชการทุกประเภท จ านวน 1.98 ลา้นคน ใชง้บประมาณจ านวน 22,900 ลา้น
บาท โดยมีวตัถุประสงคแ์ละหลกัการคือ เพื่อปรับรายไดข้องพนกังานราชการให้มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อ
การด ารงเกียรติ ศกัด์ิศรี เพื่อจะไดป้ฏิบติัตนและอุทิศตวัเพื่อประโยชน์สุขของสังคม และการปรับเพิ่ม
รายไดข้องพนักงานราชการ ควรสอดคลอ้งกบัภาวการณ์ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยไม่สร้างภาระ
งบประมาณมากจนเกินควร และค านึงถึงผลกระทบต่อตน้ทุนการจา้งงานภาคเอกชน 

 ในสมการ CMIIECค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเท่ากบั 158.4638ค่าสถิติt-statistic เท่ากบั 0.35089
ค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรCMICEC (-1) เท่ากบั17.46738ค่าสถิติt-statistic เท่ากบั2.10875แสดงให้เห็นวา่
เ ม่ื อ อั ต ร า ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า เพิ่ ม ข้ึ น ใ น  1 เ ดื อ น ก่ อ น ห น้ า  
จะส่งผลท าให้รายจ่ายลงทุนเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปอย่างมีนัยส าคญัท่ี0.05 และ 0.1 ตามล าดบัโดย
สมการท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

CMIIEC = 158.4638 + 54.89521(CMICPC(-1)) + 17.46738(CMICEC(-1))** 

 - 0.006135(CMIIEC(-1)) 
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โดยอัตราการเป ล่ียนแปลง CMICPC ในเดือนก่อนหน้าไม่ มีผลต่ออัตราการ

เปล่ียนแปลง CMIIEC ในเดือนปัจจุบนัเน่ืองจากรายจ่ายลงทุน หมายถึง การใชจ่้ายเพื่อจะสร้างความ

เติบโตทางเศรษฐกิจและรายจ่ายเพื่อการไดม้าซ่ึงครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซ่ึงถือว่า เป็นรายจ่าย

เพื่อการสะสมทุนของหน่วยราชการ เช่น การสร้างเส้นทางคมนาคม การสร้างระบบชลประทาน  

เป็นตน้ดงันั้น แมว้า่อตัราเงินเฟ้อจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัต่อการใชจ่้ายการลงทุนของ

ภาครัฐบาล รวมทั้ งอัตราการเปล่ียนแปลง CMIIEC ในเดือนก่อนหน้าก็ไม่ มีผลต่ออัตราการ

เปล่ียนแปลง CMIIEC ในเดือนปัจจุบัน เน่ืองจากงบประมาณรายจ่าย (government budget) เป็น

แผนการใชจ่้ายของรัฐบาลในรอบปีหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาวล่วงหนา้ไปแลว้ ตามเหตุผลท่ี

เคยกล่าวในสมการ CMICEC ไปแลว้นั้น แต่อยา่งไรก็ตามอตัราการเปล่ียนแปลง CMICEC ในเดือน

ก่อนหน้ามีผลท าให้อตัราการเปล่ียนแปลง CMIIEC ในเดือนปัจจุบนัเพิ่มข้ึน เพราะเม่ือพิจารณาถึง

เป้าหมายการใช้นโยบายการคลัง เป้าหมายท่ีส าคญัอนัดับแรก คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic Growth)เพื่อท่ีจะท าใหผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือรายไดป้ระชาชาติเพิ่มสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรัฐบาลจะด าเนินการใช้นโยบายการคลงัแบบขยายตวัโดยการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย

ภาครัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายประจ าท่ีมีความส าคญัมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

และความอยูดี่กินดีของประชาชน ส าหรับเป้าหมายรองลงมาคือ เป้าหมายการจา้งงานเตม็ท่ี ซ่ึงรัฐบาล

มกักระตุน้การจา้งงานโดยผา่นการใชจ่้ายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนรวมขยายตวัเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นสาเหตุดงักล่าวอาจเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ีท าให้เม่ือรายจ่ายประจ ามีการ

เปล่ียนแปลงมกัจะส่งผลท าใหร้ายจ่ายลงทุนมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาถดัมาดว้ยเช่นกนั 

4.5  ผลการวเิคราะห์ปฏิกริิยาตอบสนองต่อความแปรปรวน (Impulse Response Function: IRF) 
โดยวิธี  IRF จะพิจารณาการตอบสนอง  (Response) ของการเปล่ียนแปลงในส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ของการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั (Shock) 1 หน่วย (1 S.D. 
Shock)ของการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่,อตัราการ
เปล่ียนแปลงรายจ่ายประจ า และอตัราการเปล่ียนแปลงรายจ่ายลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่จากรูปท่ี 4.1 
สามารถอธิบายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หน่วยคาดว่าจะมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี
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ราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากมีแนวโน้มปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงหลงัเดือนท่ี 12 ทั้งน้ี
ในรูปท่ี 4.1 แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนแค่ในช่วง 12 เดือน เท่านั้น 

2. การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ า 1 หน่วย
ซ่ึ ง จ ะ ย ัง ไ ม่ มี ก ารต อบ ส น อ ง ต่ อ ดั ช นี ร าค าผู ้ บ ริ โภ ค จั งห วัด เชี ย ง ให ม่ ใน เดื อ น ท่ี  1  
แต่หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock โดยปัจจยัอ่ืนแล้วนั้นอาจท าให้มีการปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพ
ในช่วงหลงัเดือนท่ี 12 ทั้งน้ีในรูปท่ี 4.1 แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนแค่ในช่วง 12 
เดือน เท่านั้น 

3. การเปล่ียนแปลงอย่างฉบัพลนัในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุน 1 หน่วย
ซ่ึงจะยงัไม่มีการตอบสนองต่อดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ในเดือนท่ี 1 แต่จะมีการตอบสนอง
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ใน
ทางบวกในเดือนท่ี 2 และจะปรับตวัลดลงในเดือนท่ี 3 หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock โดยปัจจยัอ่ืน
แลว้นั้นจะมีการปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี4 

4. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หน่วยมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ า
ซ่ึงจะมีการตอบสนองทนัทีในทางบวกในเดือนท่ี 1แต่หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock โดยปัจจยัอ่ืน
แล้วนั้ นอาจท าให้มีการปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพในช่วงหลังเดือนท่ี 12 ทั้ งน้ีในรูปท่ี 4.1 แสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนแค่ในช่วง 12 เดือน เท่านั้น 

5. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงรายจ่ายประจ า 1 หน่วย 
มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงรายจ่ายประจ า ซ่ึงจะมีการตอบสนองทนัที
ในทางบวกในเดือนท่ี 1 และปรับตวัลดลงในทางลบในเดือนท่ี 2 หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock โดย
ปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นท าใหมี้การปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี3 

6. การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุน 1หน่วยซ่ึง
จะย ังไม่มีการตอบสนองต่อรายจ่ายประจ าในเดือนท่ี 1 แต่จะมีการตอบสนองท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของภาษีทางตรงในทางลบในเดือนท่ี 2 หลงัจากนั้นหากไม่มี
การ Shock โดยปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นจะมีการปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี3 

7. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หน่วยมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุน
ซ่ึงจะมีการตอบสนองทนัทีในทางลบในเดือนท่ี 1และปรับตวัสูงข้ึนในทางบวกในเดือนท่ี 2 โดยยงัเร่ง
ตวัสูงข้ึนในเดือนท่ี 3 และปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองถึงเดือนท่ี 10  หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock 
โดยปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นท าใหมี้การปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี11 
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8. การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ า 1หน่วยมี
ผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุนทนัทีในทางบวกในเดือนท่ี 1
และเร่งตวัสูงข้ึนในเดือนท่ี2หลงัจากนั้นหากไม่มีการShock โดยปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นท าใหมี้กาปรับตวั
กลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี3 

9. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงรายจ่ายลงทุน 1 หน่วย 
มีผลท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงรายจ่ายลงทุนจะมีการตอบสนองในทางบวกใน
เดือนท่ี 1 หลงัจากนั้นหากไม่มีการ Shock โดยปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นท าให้มีการปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพ
ในช่วงประมาณเดือนท่ี2 
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ภาพที ่4.1ผลการวเิคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน (Impulse Response Function) 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุนในเชียงใหม่ โดยการศึกษาได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ3ขอ้มูลได้แก่ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่จากส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนจากส านกังานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ แลว้ค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงโดยเป็นขอ้มูล
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2549 – เดือนธนัวาคมพ.ศ. 2557สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาของอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่(CMICPC),อตัรา
การเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ าของจงัหวดัเชียงใหม่(CMICEC) และอตัราการเปล่ียนแปลงของ
รายจ่ายลงทุนของเชียงใหม่(CMIIEC) ซ่ึงเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาจึงจ าเป็นตอ้งทดสอบความน่ิงของ
ข้อมูลก่อนน ามาวิ เคราะห์ จึงท าการทดสอบด้วย  Augmented Dickey-Fullertest (ADF) โดยใช้
แบบจ าลองคือมีจุดตดัแกนและแนวโนม้เวลา (with trend and intercept) แบบจ าลองท่ีมีจุดตดัแกนแต่
ปราศจากแนวโน้มเวลา (with intercept but without trend)และแบบจ าลองท่ีปราศจากทั้งจุดตดัแกน
และแนวโน้มเวลา (without trend and intercept : none)พบว่าตวัแปรทางเศรษฐกิจทั้งหมดมีลกัษณะ
น่ิง(stationary) ท่ีorder of Integratedเท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ในการพิจารณาความล่าช้าหรือ Lag ท่ีใช้ในการประมาณค่าโดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ได้แก่Akaikeและ Schwarz information criterion พบว่าค่า lag ท่ีเหมาะสมท่ีสอดคล้องกนัส าหรับการ
ทดสอบคือท่ีระดบั 1 Lag ซ่ึงการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR ประกอบดว้ยตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้ง 
Lag ของตวัแปรแต่ละตวัท่ี t - 1 ซ่ึงหมายถึงผลกระทบจากตวัแปรในแต่ละตวัในปัจจุบนัจะส่งผล
กระทบต่อตวัแปรอ่ืนๆและตวัมนัเองในหน่ึงช่วงเวลาถดัไปขา้งหนา้ 
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การทดสอบเพื่อหาCointegrationของ Johansen and Juseliusโดยใชก้ารทดสอบ Trace และ Maximum 
Eigenvalue พบว่าสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญั0.1ว่าผลท่ีได้เป็นลกัษณะ Full Rank 
การศึกษาน้ีสามารถใชV้AR ในการประมาณค่าไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชแ้บบจ าลอง VECM 

จากการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR ของสมการ CMICPC พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

CMICPC (-1) มีผลต่อดชันีราคาผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นว่าเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหน้า จะส่งผลท าให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคในเดือนปัจจุบนัเพิ่มข้ึนใน 1 

เดือนถดัไป อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 0.05 และ 0.1 ตามล าดบั ส่วนหน่ึงอาจเป็นไปตามทฤษฏีว่าดว้ย

เงินเฟ้ออนัเกิดจากการคาดคะเน (expectational inflation) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการคาดคะเนการสูงข้ึนของ

ราคาและค่าจา้ง และเป็นไปไม่ไดท่ี้เงินเฟ้ออนัเกิดจากการคาดคะเนจะหยุดลงดว้ยตวัของมนัเอง ทั้งน้ี

เป็นเพราะว่า การคาดคะเนนั้นจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนัไป และการคาดคะเนเหล่าน้ีมกัจะเป็น

การท านายจากอตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

ในสมการCMICECค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรCMICPC (-1) มีผลต่อรายจ่ายประจ า แสดงให้
เห็นว่าเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหน้า จะส่งผลท าให้
รายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.1 สอดคล้องตามทศันะของ Wagner ท่ี
กล่าวว่า การเพิ่มข้ึนของราคาเป็นสาเหตุหน่ึงของการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายรัฐบาล อีกทั้งหากพิจารณา
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐปัจจุบนั มกัมีสาเหตุส าคญัมาจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน
ทั้งส้ิน และในสมการCMIIECค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรCMICEC (-1) มีผลต่อรายจ่ายลงทุน แสดง
ให้เห็นว่าเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนก่อนหน้า จะส่งผลท าให้
รายจ่ายลงทุนเพิ่มข้ึนใน 1 เดือนถดัไปอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 เพราะเม่ือพิจารณาถึงภาพรวมเป้าหมาย
การใช้นโยบายการคลงั เป้าหมายท่ีส าคญัอนัดบัแรก คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth)ซ่ึงรัฐบาลจะด าเนินการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย
ภาครัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายประจ าท่ีมีความส าคญัมากต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ส าหรับ
เป้าหมายรองลงมาคือ เป้าหมายการจา้งงานเตม็ท่ี ซ่ึงรัฐบาลมกักระตุน้การจา้งงานโดยผา่นการใชจ่้าย
การลงทุนดังนั้ นสาเหตุดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ีท าให้เม่ือรายจ่ายประจ ามีการ
เปล่ียนแปลงมกัจะส่งผลท าให้รายจ่ายลงทุนมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาถดัมาดว้ยเช่นกนั ส าหรับ
ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราการเปล่ียนแปลง CMICEC และ CMIIEC ในเดือนก่อนหนา้ไม่มีผลต่ออตัรา
การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคเดือนปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามเอกสารท่ีไดอ้า้งอิงแต่อยา่งไรก็ตาม
ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ย 
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ผลการศึกษา Impulse Response Function พบว่าเม่ือการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัในอดีตของ

อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 1 หน่วยคาดว่าจะมีผลท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากมีแนวโน้ม

ปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงหลงัเดือนท่ี 12  

เม่ือการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดั

เชียงใหม่ 1 หน่วยมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ าซ่ึงจะมี

ก ารต อบ ส น อ งทั น ที ใน ท างบ ว ก ใน เดื อ น ท่ี  1 แ ต่ ห ลั ง จ าก นั้ น ห าก ไม่ มี ก าร  Shock  

โดยปัจจยัอ่ืนแลว้นั้นอาจท าใหมี้การปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงหลงัเดือนท่ี 12 อยา่งมีนยัส าคญั

ท่ี 0.1 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในอดีตของอตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ า 1 

หน่วยมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุนทนัทีในทางบวกใน

เดือนท่ี 1และเร่งตัวสูงข้ึนในเดือนท่ี 2หลังจากนั้ นหากไม่มีการ Shock โดยปัจจัยอ่ืนแล้วนั้ น 

ท าใหมี้การปรับตวักลบัเขา้สู่ดุลยภาพในช่วงประมาณเดือนท่ี 3อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.1 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลดชันีราคาผูบ้ริโภค และผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าและรายจ่าย
ลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ดงันั้น 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาขอ้มูลในระดบัภาค หรือระดบัประเทศ เพื่อดูความสัมพนัธ์
ในภาพรวม เพื่ออาจสามารถน าไปประกอบการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได ้

2. ในคร้ังต่อไปหากมีการเพิ่มรายละเอียดของรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ ง
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน เพื่อท่ีจะทราบความสัมพนัธ์ในภาพรวมของประเทศท่ี
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพื่อท่ีจะสะทอ้นภาพทางด้านรายจ่ายภาครัฐบาลมีความสัมพนัธ์
อยา่งไรกบัดา้นเสถียรภาพของราคาไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. จากขอ้จ ากดัของวิธีดงักล่าว จะถูกอธิบายโดยค่าล่าหรือค่าลา้หลงั (laggedvalues) หรือค่าใน
อดีต (past values) ของตวัแปรทุกๆ ตวั จึงอาจส่งผลให้ผลของตวัแปรบางตวัไม่สามารถ
อธิบายสมการไดอ้ยา่งชดัเจน 
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4. นโยบายการคลงัเก่ียวขอ้งกบัความล่าชา้ของระยะเวลา (Time Lag) โดย Long Inside Lagคือ

ใชเ้วลานานในการวางแผนจนถึงมีผลบงัคบัใช ้แต่ Short Outside Lag คือใชร้ะยะเวลาสั้นใน

การส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณารูปผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความแปรปรวน  (Impulse Response Function: IRF)พบว่าตัวแปรบางตัวคาดว่าจะมีการ

ปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพภายหลงัเดือนท่ี 12 ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะขยายระยะเวลา

การปรับตวัประมาณ 1-2 ปี ซ่ึงน่าจะใหผ้ลการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงในการส่งผล

ของนโยบายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

โดยท่ี CMICPC = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
 CMICEC = เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของรายจ่ายประจ าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 CMIIEC =  เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตารางภาคผนวกที ่1 แสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

ปี เดือน 
CMICPC CMICEC CMIIEC 

 2550 = 100  %CPI  CEC %CEC  IEC %IEC

2549 ม.ค. 93.90 4.80 925.71 24.89 36.78 -16.48 

  ก.พ. 93.60 3.88 879.58 54.25 68.99 -9.84 

  มี.ค. 94.10 3.52 915.63 -8.86 123.40 -52.18 

  เม.ย. 94.80 2.93 722.22 -20.80 139.34 154.36 

  พ.ค. 95.60 4.25 858.09 -30.99 66.57 -67.74 

  มิ.ย. 96.10 4.34 920.31 31.03 84.12 -59.19 

  ก.ค. 96.20 3.22 945.27 28.14 129.19 -58.39 

  ส.ค. 96.90 2.98 959.19 11.02 162.24 -30.50 

  ก.ย. 96.70 1.90 1,072.97 18.98 155.06 -58.12 

  ต.ค. 97.50 3.07 655.29 0.47 0.00 -100.00 

  พ.ย. 97.80 4.49 730.21 -10.27 39.44 -86.00 

  ธ.ค. 98.30 5.13 796.64 -3.55 14.43 -86.00 

2550 ม.ค. 98.00 4.37 782.33 -15.49 35.84 -2.55 

  ก.พ. 97.30 3.95 1,181.94 34.38 65.74 -4.72 

  มี.ค. 97.90 4.04 984.35 7.51 175.70 42.38 

  เม.ย. 99.10 4.54 770.30 6.66 95.48 -31.47 

  พ.ค. 99.70 4.29 953.36 11.10 179.14 169.09 

  มิ.ย. 100.30 4.37 922.06 0.19 214.16 154.61 

  ก.ค. 100.40 4.37 996.33 5.40 177.37 37.29 
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ปี เดือน 

CMICPC CMICEC CMIIEC 

 2550 = 100  %CPI  CEC %CEC  IEC %IEC
2550  ส.ค. 100.30 3.51 1,057.07 10.20 196.45 21.08 

 
ก.ย. 100.80 4.24 1,170.03 9.05 337.69 117.78 

  ต.ค. 101.30 3.90 844.26 28.84 11.78 100.00 
  พ.ย. 102.30 4.60 875.50 19.90 28.57 -27.55 
  ธ.ค. 102.40 4.17 1,086.40 36.37 90.47 526.75 

2551 ม.ค. 102.50 4.59 970.85 24.10 92.76 158.79 

  ก.พ. 102.90 5.76 1,016.03 -14.04 171.76 161.29 
  มี.ค. 103.70 5.92 1,008.65 2.47 228.69 30.16 
  เม.ย. 104.40 5.35 898.43 16.63 169.74 77.77 
  พ.ค. 107.40 7.72 952.97 -0.04 181.65 1.40 
  มิ.ย. 107.90 7.58 1,265.23 37.22 196.57 -8.21 
  ก.ค. 107.80 7.37 1,254.53 25.91 163.93 -7.58 
  ส.ค. 104.50 4.19 991.83 -6.17 146.25 -25.55 
  ก.ย. 105.40 4.56 1,262.73 7.92 201.14 -40.44 
  ต.ค. 103.80 2.47 845.97 0.20 0.00 -100.00 
  พ.ย. 102.30 0.00 1,425.03 62.77 33.54 17.37 
  ธ.ค. 100.80 -1.56 917.76 -15.52 67.94 -24.91 

2552 ม.ค. 99.70 -2.73 1,029.30 6.02 131.10 41.33 
  ก.พ. 101.10 -1.75 1,009.32 -0.66 224.22 30.54 
  มี.ค. 102.00 -1.64 1,136.53 12.68 248.73 8.76 
  เม.ย. 103.90 -0.48 870.64 -3.09 208.74 22.97 

  พ.ค. 103.00 -4.10 1,054.69 10.67 181.52 -0.08 
  มิ.ย. 103.70 -3.89 989.48 -21.79 396.02 101.46 
  ก.ค. 104.50 -3.06 1,052.55 -16.10 235.22 43.49 
  ส.ค. 104.70 0.19 1,163.70 17.33 334.16 128.48 
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ปี เดือน 
CMICPC CMICEC CMIIEC 

 2550 = 100  %CPI  CEC %CEC  IEC %IEC

 2552 ก.ย. 105.10 -0.28 1,148.78 -9.02 245.78 22.19 

 
ต.ค. 105.40 1.54 728.89 -13.84 0.00 -100.00 

 
พ.ย. 105.90 3.52 2,336.27 63.95 10.62 -68.33 

  ธ.ค. 107.50 6.65 1,118.47 21.87 314.62 363.10 

2553 ม.ค. 107.70 8.02 1,174.01 14.06 59.05 -54.95 

  ก.พ. 109.70 8.51 950.25 -5.85 231.75 3.35 

  มี.ค. 109.80 7.65 1,265.22 11.32 82.86 -66.69 

  เม.ย. 110.40 6.26 455.42 -47.69 68.43 -67.22 

  พ.ค. 111.00 7.77 938.83 -10.98 0.44 -99.76 

  มิ.ย. 111.30 7.33 1,063.53 7.48 47.07 -88.11 

  ก.ค. 112.00 7.18 915.58 -13.01 122.78 -47.80 

  ส.ค. 113.30 8.21 984.49 -15.40 147.86 -55.75 

  ก.ย. 112.60 7.14 1,181.44 2.84 226.74 -7.75 

  ต.ค. 112.70 6.93 3,060.89 319.94 18.98 100.00 

  พ.ย. 115.40 8.97 1,284.63 -45.01 62.47 488.12 

  ธ.ค. 113.80 5.86 951.45 -14.93 143.42 -54.41 

2554 ม.ค. 115.10 6.87 973.54 -17.08 97.85 65.70 

  ก.พ. 115.20 5.01 979.68 3.10 142.83 -38.37 

  มี.ค. 115.60 5.28 1,291.12 2.05 180.59 117.95 

  เม.ย. 119.20 7.97 988.13 116.97 193.41 182.66 

  พ.ค. 118.30 6.58 1,022.91 8.96 197.40 44,681.06 

  มิ.ย. 118.50 6.47 1,095.75 3.03 187.60 298.51 

  ก.ค. 118.80 6.07 1,170.61 27.85 168.87 37.54 

  ส.ค. 119.20 5.21 1,142.96 16.10 215.68 45.86 

  ก.ย. 119.30 5.95 1,496.64 26.68 356.92 57.41 
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ปี เดือน 
CMICPC CMICEC CMIIEC 

 2550 = 100  %CPI  CEC %CEC  IEC %IEC

2554 ต.ค. 120.40 6.83 1,697.94 -44.53 2.34 -87.70 

 
พ.ย. 120.10 4.07 1,000.42 -22.12 18.19 -70.89 

 
ธ.ค. 118.10 3.78 1,125.91 18.34 39.71 -72.31 

2555 ม.ค. 119.20 3.56 1,062.58 9.15 61.06 -37.59 

ก.พ. 118.40 2.78 3,872.40 295.27 102.74 -28.07 

มี.ค. 119.20 3.11 1,357.76 5.16 223.68 23.86 

เม.ย. 119.20 0.00 1,064.92 7.77 333.61 72.49 

พ.ค. 120.30 1.69 1,154.67 12.88 355.65 80.16 

มิ.ย. 122.20 3.12 1,193.79 8.95 356.77 90.18 

ก.ค. 122.00 2.69 1,199.66 2.48 253.63 50.20 

ส.ค. 122.50 2.77 1,235.79 8.12 266.70 23.65 

ก.ย. 123.10 3.19 1,606.17 7.32 449.12 25.83 

ต.ค. 124.10 3.07 4,157.55 144.86 32.00 1,270.27 

พ.ย. 122.90 2.33 1,167.99 16.75 67.08 268.81 

ธ.ค. 126.40 7.03 1,155.12 2.60 85.85 116.21 

2556 ม.ค. 107.10 -10.15 1,187.45 11.75 94.07 54.05 

 ก.พ. 107.20 -9.46 1,103.99 -71.49 125.50 22.15 

 มี.ค. 107.20 -10.07 1,146.24 -15.58 236.01 5.51 

 เม.ย. 107.30 -9.98 1,009.95 -5.16 250.47 -24.92 

 พ.ค. 107.70 -10.47 1,124.25 -2.63 256.78 -27.80 

 มิ.ย. 107.50 -12.03 1,103.98 -7.52 419.97 17.72 

 ก.ค. 108.00 -11.48 1,090.64 -9.09 322.55 27.17 

 ส.ค. 108.00 -11.84 1,150.88 -6.87 249.43 -6.47 

 ก.ย. 108.00 -12.27 1,408.49 -12.31 508.64 13.25 
 
 

ต.ค. 108.10 -12.89 1,566.40 -62.32 125.70 292.86 
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ปี เดือน 
CMICPC CMICEC CMIIEC 

 2550 = 100  %CPI  CEC %CEC  IEC %IEC

2556 พ.ย. 109.20 -11.15 1,775.92 52.05 19.82 -70.45 

 
ธ.ค. 109.30 -13.53 1,158.92 0.33 96.72 12.66 

2557 ม.ค. 109.60 2.33 1,115.00 -6.10 143.49 52.53 

ก.พ. 109.70 2.33 1,032.92 -6.44 169.41 34.99 

มี.ค. 110.70 3.26 1,110.55 -3.11 289.24 22.55 

เม.ย. 111.70 4.10 1,035.86 2.57 215.24 -14.06 

พ.ค. 112.00 3.99 1,105.00 -1.71 236.37 -7.95 

มิ.ย. 111.60 3.81 1,137.28 3.02 341.84 -18.60 

ก.ค. 111.60 3.33 1,199.14 9.95 391.06 21.24 

ส.ค. 111.60 3.33 1,134.77 -1.40 225.01 -9.79 

ก.ย. 111.50 3.24 1,463.09 3.88 438.30 -13.83 

ต.ค. 111.00 2.68 3,295.01 110.36 761.23 505.60 

พ.ย. 110.50 1.19 1,057.43 -40.46 300.92 1,418.27 

ธ.ค. 109.90 0.55 1,067.52 -7.89 739.77 664.83 
หมายเหตุ : รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนใช ้GPP Deflator ในปี 2555 เป็นตวัปรับการเปล่ียนแปลงของราคา 

 
ตารางภาคผนวกที ่2 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  

ของตวัแปรCMICECแบบจ าลองIntercept (At Level)  
Null Hypothesis: CMICEC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.95550  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  

 5% level  -2.888669  

 10% level  -2.581313  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(CMICEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:14   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICEC(-1) -1.067141 0.097407 -10.95550 0.0000 

C 12.29030 5.047878 2.434746 0.0166 

     
     R-squared 0.533381     Mean dependent var -0.306355 

Adjusted R-squared 0.528937     S.D. dependent var 74.07851 

S.E. of regression 50.84306     Akaike info criterion 10.71388 

Sum squared resid 271426.7     Schwarz criterion 10.76384 

Log likelihood -571.1925     Hannan-Quinn criter. 10.73413 

F-statistic 120.0231     Durbin-Watson stat 2.003431 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

ตารางภาคผนวกที ่3 ผลการทดสอบUnit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMICECแบบจ าลองIntercept and trend (At Level)  
Null Hypothesis: CMICEC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.90322  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.046072  

 5% level  -3.452358  

 10% level  -3.151673  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMICEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:15   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICEC(-1) -1.067141 0.097874 -10.90322 0.0000 

C 12.44601 10.01377 1.242889 0.2167 

@TREND("2549M01") -0.002884 0.159898 -0.018034 0.9856 

     
      

R-squared 

 

0.533383 

     

Mean dependent var 

 

-0.306355 
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Adjusted R-squared 0.524409     S.D. dependent var 74.07851 

S.E. of regression 51.08683     Akaike info criterion 10.73257 

Sum squared resid 271425.9     Schwarz criterion 10.80751 

Log likelihood -571.1924     Hannan-Quinn criter. 10.76295 

F-statistic 59.44034     Durbin-Watson stat 2.003437 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

ตารางภาคผนวกที ่4 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMICECแบบจ าลองnone (At Level)  
Null Hypothesis: CMICEC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.44175  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.586753  

 5% level  -1.943853  

 10% level  -1.614749  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMICEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:15   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICEC(-1) -1.013121 0.097026 -10.44175 0.0000 

     
     R-squared 0.507037     Mean dependent var -0.306355 

Adjusted R-squared 0.507037     S.D. dependent var 74.07851 

S.E. of regression 52.01149     Akaike info criterion 10.75011 

Sum squared resid 286750.7     Schwarz criterion 10.77509 

Log likelihood -574.1308     Hannan-Quinn criter. 10.76023 

Durbin-Watson stat 1.998894    
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ตารางภาคผนวกที ่5 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMIIECแบบจ าลองIntercept (At Level)  
Null Hypothesis: CMIIEC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.25186  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  

 5% level  -2.888669  

 10% level  -2.581313  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMIIEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:16   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMIIEC(-1) -1.000426 0.097585 -10.25186 0.0000 

C 483.1660 422.0669 1.144762 0.2549 

     
     R-squared 0.500240     Mean dependent var 6.367383 

Adjusted R-squared 0.495480     S.D. dependent var 6109.156 

S.E. of regression 4339.307     Akaike info criterion 19.60733 

Sum squared resid 1.98E+09     Schwarz criterion 19.65729 

Log likelihood -1046.992     Hannan-Quinn criter. 19.62758 

F-statistic 105.1007     Durbin-Watson stat 2.000116 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

    

ตารางภาคผนวกที ่6ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  

 ของตวัแปรCMIIECแบบจ าลองIntercept and trend (At Level)  
Null Hypothesis: CMIIEC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.22268  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.046072  

 5% level  -3.452358  

 10% level  -3.151673  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMIIEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:16   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMIIEC(-1) -1.002412 0.098058 -10.22268 0.0000 

C 153.1179 848.2463 0.180511 0.8571 

@TREND("2549M01") 6.129534 13.64752 0.449132 0.6543 

     
     R-squared 0.501207     Mean dependent var 6.367383 

Adjusted R-squared 0.491615     S.D. dependent var 6109.156 

S.E. of regression 4355.897     Akaike info criterion 19.62409 

Sum squared resid 1.97E+09     Schwarz criterion 19.69902 

Log likelihood -1046.889     Hannan-Quinn criter. 19.65446 

F-statistic 52.25169     Durbin-Watson stat 2.000053 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

ตารางภาคผนวกที ่7 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMIIECแบบจ าลองnone (At Level)  
Null Hypothesis: CMIIEC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.17287  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.586753  

 5% level  -1.943853  

 10% level  -1.614749  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMIIEC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:16   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMIIEC(-1) -0.988116 0.097132 -10.17287 0.0000 

     
     R-squared 0.494002     Mean dependent var 6.367383 

Adjusted R-squared 0.494002     S.D. dependent var 6109.156 

S.E. of regression 4345.657     Akaike info criterion 19.60104 
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Sum squared resid 2.00E+09     Schwarz criterion 19.62602 

Log likelihood -1047.656     Hannan-Quinn criter. 19.61117 

Durbin-Watson stat 1.999879    

     
     

ตารางภาคผนวกที ่8 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMICPCแบบจ าลองIntercept (At Level)  
 

Null Hypothesis: CMICPC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.547132  0.1074 

Test critical values: 1% level  -3.492523  

 5% level  -2.888669  

 10% level  -2.581313  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMICPC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:17   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICPC(-1) -0.115739 0.045439 -2.547132 0.0123 

C 0.215891 0.268284 0.804712 0.4228 

     
     R-squared 0.058194     Mean dependent var -0.039720 

Adjusted R-squared 0.049224     S.D. dependent var 2.639476 

S.E. of regression 2.573693     Akaike info criterion 4.747076 

Sum squared resid 695.5092     Schwarz criterion 4.797035 

Log likelihood -251.9685     Hannan-Quinn criter. 4.767329 

F-statistic 6.487881     Durbin-Watson stat 2.254427 

Prob(F-statistic) 0.012311    
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ตารางภาคผนวกที ่9 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMICPCแบบจ าลองIntercept and trend (At Level)  
Null Hypothesis: CMICPC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.714422  0.2331 

Test critical values: 1% level  -4.046072  

 5% level  -3.452358  

 10% level  -3.151673  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMICPC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:17   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICPC(-1) -0.132797 0.048923 -2.714422 0.0078 

C 0.695635 0.574783 1.210256 0.2289 

@TREND("2549M01") -0.008187 0.008673 -0.943900 0.3474 

     
     R-squared 0.066193     Mean dependent var -0.039720 

Adjusted R-squared 0.048236     S.D. dependent var 2.639476 

S.E. of regression 2.575031     Akaike info criterion 4.757237 

Sum squared resid 689.6016     Schwarz criterion 4.832176 

Log likelihood -251.5122     Hannan-Quinn criter. 4.787616 

F-statistic 3.686045     Durbin-Watson stat 2.234687 

Prob(F-statistic) 0.028403    
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ตารางภาคผนวกที ่10 ผลการทดสอบ Unit root ดว้ยวธีิ Augmented Dickey – Fuller test  
 ของตวัแปรCMICPCแบบจ าลองnone (At Level)  
Null Hypothesis: CMICPC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.425979  0.0154 

Test critical values: 1% level  -2.586753  

 5% level  -1.943853  

 10% level  -1.614749  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CMICPC)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/15   Time: 00:18   

Sample (adjusted): 2549M02 2557M12  

Included observations: 107 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CMICPC(-1) -0.102062 0.042070 -2.425979 0.0170 

     
     R-squared 0.052385     Mean dependent var -0.039720 

Adjusted R-squared 0.052385     S.D. dependent var 2.639476 

S.E. of regression 2.569411     Akaike info criterion 4.734532 

Sum squared resid 699.7986     Schwarz criterion 4.759512 

Log likelihood -252.2975     Hannan-Quinn criter. 4.744659 

Durbin-Watson stat 2.271914    
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ตารางภาคผนวกที ่11Determining Lag Length 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CMICPC CMICEC CMIIEC     

Exogenous variables: C      

Date: 04/05/15   Time: 00:26     

Sample: 2549M01 2557M12     

Included observations: 100     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -1831.482 NA   1.72e+12  36.68965  36.76780  36.72128 

1 -1751.519  153.5297   4.17e+11*   35.27038*   35.58300*   35.39690* 

2 -1749.662  3.453897  4.82e+11  35.41324  35.96033  35.63466 

3 -1746.427  5.823490  5.41e+11  35.52853  36.31009  35.84484 

4 -1743.517  5.063604  6.13e+11  35.65033  36.66635  36.06153 

5 -1740.778  4.601111  6.97e+11  35.77556  37.02604  36.28165 

6 -1736.910  6.266405  7.77e+11  35.87819  37.36314  36.47918 

7 -1710.208   41.65491*  5.50e+11  35.52416  37.24357  36.22003 

8 -1706.451  5.635310  6.17e+11  35.62902  37.58290  36.41979 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

ตารางภาคผนวกที ่12Cointegrating vector : Johansen Cointegrating Test (0.1 level) 
Date: 04/05/15   Time: 00:40    

Sample: 2549M01 2557M12    

Included observations: 106    

Series: CMICPC CMICEC CMIIEC     

Lags interval: 1 to 1    

      

 Selected (0.1 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 3 2 3 2 3 

Max-Eig 3 2 3 2 3 

      
       *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 
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 Information Criteria by Rank and Model 

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
       Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -1897.808 -1897.808 -1897.787 -1897.787 -1897.787 

1 -1871.287 -1870.352 -1870.340 -1870.040 -1870.040 

2 -1850.505 -1848.879 -1848.867 -1848.064 -1848.063 

3 -1848.457 -1846.607 -1846.607 -1845.438 -1845.438 

      
       Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0  35.97752  35.97752  36.03372  36.03372  36.09032 

1  35.59033  35.59155  35.62906  35.64227  35.67999 

2   35.31142*  35.31847  35.33712  35.35969  35.37855 

3  35.38599  35.40767  35.40767  35.44223  35.44223 

      
       Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0  36.20366  36.20366  36.33524  36.33524  36.46722 

1  35.96723  35.99358  36.08134  36.11968  36.20766 

2  35.83909*  35.89639  35.94016  36.01299  36.05697 

3  36.06441  36.16148  36.16148  36.27142  36.27142 

      
      

ตารางภาคผนวกที ่13Cointegrating Test (Trace&Maximun Eigenvalue) 

Date: 04/05/15   Time: 00:51   

Sample (adjusted): 2549M03 2557M12   

Included observations: 106 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend  

Series: CMICPC CMICEC CMIIEC    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.393712  98.70227  21.77716  0.0000 

At most 1 *  0.324370  45.65979  10.47457  0.0000 

At most 2 *  0.037906  4.096223  2.976163  0.0510 

     
      Trace test indicates 3 cointegratingeqn(s) at the 0.1 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.393712  53.04248  15.71741  0.0000 

At most 1 *  0.324370  41.56357  9.474804  0.0000 

At most 2 *  0.037906  4.096223  2.976163  0.0510 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegratingeqn(s) at the 0.1 level 
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 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     CMICPC CMICEC CMIIEC   

-0.046321  0.027566 -0.000151   

 0.049208 -0.010691 -0.000296   

 0.173447 -2.68E-05 -1.90E-06   

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(CMICPC)  0.101135 -0.084817 -0.501386  

D(CMICEC) -34.87201  16.99489 -1.109009  

D(CMIIEC)  1638.725  2539.189  7.360023  

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1871.287  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CMICPC CMICEC CMIIEC   

 1.000000 -0.595120  0.003263   

  (0.07408)  (0.00088)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CMICPC) -0.004685    

  (0.01184)    

D(CMICEC)  1.615303    

  (0.24250)    

D(CMIIEC) -75.90721    

  (22.4754)    

     
          

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1850.505  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CMICPC CMICEC CMIIEC   

 1.000000  0.000000 -0.011365   

   (0.00157)   

 0.000000  1.000000 -0.024579   

   (0.00339)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CMICPC) -0.008858  0.003695   

  (0.01727)  (0.00756)   

D(CMICEC)  2.451586 -1.142984   

  (0.33502)  (0.14657)   

D(CMIIEC)  49.04096  18.02830   

  (28.0451)  (12.2700)   
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ตารางภาคผนวกที ่14VectorAutoregression Estimates 
 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 04/05/15   Time: 00:56  

 Sample (adjusted): 2549M02 2557M12 

 Included observations: 107 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
     CMICPC CMICEC CMIIEC 

    
    CMICPC(-1)  0.878097  1.745545  54.89521 

  (0.04650)  (0.90482)  (76.5687) 

 [ 18.8839] [ 1.92916] [ 0.71694] 

    

CMICEC(-1)  0.003753 -0.097604  17.46738 

  (0.00503)  (0.09788)  (8.28330) 

 [ 0.74607] [-0.99714] [ 2.10875] 

    

CMIIEC(-1)  9.67E-06 -0.000396 -0.006135 

  (5.8E-05)  (0.00114)  (0.09626) 

 [ 0.16545] [-0.34857] [-0.06374] 

    

C  0.180593  8.983812  158.4638 

  (0.27426)  (5.33671)  (451.610) 

 [ 0.65847] [ 1.68340] [ 0.35089] 

    
     R-squared  0.784144  0.039568  0.051520 

 Adj. R-squared  0.777857  0.011594  0.023894 

 Sum sq. resids  691.6066  261866.5  1.88E+09 

 S.E. equation  2.591260  50.42215  4266.881 

 F-statistic  124.7233  1.414468  1.864931 

 Log likelihood -251.6675 -569.2742 -1044.162 

 Akaike AIC  4.778832  10.71540  19.59182 

 Schwarz SC  4.878751  10.81532  19.69174 

 Mean dependent  2.168785  11.49776  482.9631 

 S.D. dependent  5.497870  50.71702  4318.791 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  3.10E+11  

 Determinant resid covariance  2.77E+11  

 Log likelihood -1864.965  

 Akaike information criterion  35.08346  

 Schwarz criterion  35.38322  
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ตารางภาคผนวกที ่15ผลการทดสอบ Impulse Response Function 
 

 

 

   
     Response of CMICPC: 

 Period CMICPC CMICEC CMIIEC 

    
     1  2.591260  0.000000  0.000000 

  (0.17713)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  2.279154  0.189336  0.041232 

  (0.19803)  (0.25391)  (0.24923) 

 3  2.019655  0.156279  0.029609 

  (0.25128)  (0.20543)  (0.21841) 

 4  1.788455  0.138179  0.026666 

  (0.30316)  (0.18214)  (0.19175) 

 5  1.583741  0.122476  0.023618 

  (0.34449)  (0.16230)  (0.17008) 

 6  1.402468  0.108447  0.020911 

  (0.37425)  (0.14469)  (0.15068) 

 7  1.241942  0.096034  0.018518 

  (0.39358)  (0.12919)  (0.13350) 

 8  1.099790  0.085042  0.016398 

  (0.40404)  (0.11549)  (0.11829) 

 9  0.973908  0.075308  0.014521 

  (0.40721)  (0.10337)  (0.10482) 

 10  0.862435  0.066688  0.012859 

  (0.40452)  (0.09264)  (0.09289) 

 11  0.763721  0.059055  0.011387 

  (0.39721)  (0.08310)  (0.08232) 

 12  0.676306  0.052296  0.010084 

  (0.38634)  (0.07462)  (0.07295) 

    
     Response of CMICEC: 

 Period CMICPC CMICEC CMIIEC 

    
     1  1.463407  50.40091  0.000000 

  (4.87347)  (3.44534)  (0.00000) 

 2  4.450684 -4.926672 -1.690292 

  (2.42289)  (4.94794)  (4.85065) 

 3  3.476992  0.462347  0.247323 

  (1.84570)  (1.47221)  (0.70591) 

 4  3.106010  0.259806  0.038290 

  (1.68356)  (0.40869)  (0.33488) 

 5  2.751120  0.209040  0.040386 

  (1.54015)  (0.30370)  (0.29651) 

 6  2.435947  0.188619  0.036454 

  (1.41707)  (0.26953)  (0.26241) 

 7  2.157156  0.166804  0.032154 

  (1.30985)  (0.24044)  (0.23249) 

 8  1.910248  0.147709  0.028482 

  (1.21465)  (0.21475)  (0.20601) 

 9  1.691601  0.130805  0.025222 

  (1.12876)  (0.19201)  (0.18255) 



 

78 

 

 10  1.497981  0.115833  0.022335 

  (1.05020)  (0.17185)  (0.16177) 

 11  1.326523  0.102574  0.019779 

  (0.97757)  (0.15396)  (0.14336) 

 12  1.174689  0.090834  0.017515 

  (0.90990)  (0.13805)  (0.12705) 

    
     Response of CMIIEC: 

 Period CMICPC CMICEC CMIIEC 

    
     1 -177.4536  18.45822  4263.150 

  (412.317)  (412.136)  (291.423) 

 2  168.8983  880.2587 -26.15481 

  (216.659)  (421.832)  (410.365) 

 3  201.8202 -81.06288 -27.10106 

  (176.392)  (130.182)  (87.6683) 

 4  170.3652  17.15230  6.111758 

  (154.217)  (33.7987)  (22.2271) 

 5  151.3862  12.01829  2.095154 

  (137.655)  (19.0393)  (16.3431) 

 6  134.0659  10.30099  1.989102 

  (123.111)  (16.5755)  (14.5098) 

 7  118.7159  9.184679  1.772451 

  (110.427)  (14.7278)  (12.8506) 

 8  105.1282  8.129095  1.567307 

  (99.3154)  (13.1117)  (11.3854) 

 9  93.09524  7.198631  1.388080 

  (89.5376)  (11.6837)  (10.0880) 

 10  82.43959  6.374713  1.229200 

  (80.8963)  (10.4208)  (8.93890) 

 11  73.00358  5.645062  1.088505 

  (73.2263)  (9.30253)  (7.92105) 

 12  64.64761  4.998930  0.963915 

  (66.3900)  (8.31124)  (7.01945) 

    
     Cholesky Ordering: CMICPC CMICEC CMIIEC 

 Standard Errors: Analytic 
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