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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุนในเชียงใหม่ โดยการศึกษาได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ3ขอ้มูลได้แก่ดชันี
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 
 



 

จ 

 

 
Independent Study Title Relationship Between Inflation and Government 

Expenditure in Chiang Mai Province 
     
Author Miss Sangla  Pinson 
     
Degree Master of Economics 
     
Advisory Committee Assoc.Prof.Dr.NisitPantamit  Advisor 
 Asst.Prof.Dr. PairutKanjanakaroon Co-advisor 

 

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. 


