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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณอัตราเงินเฟอของประเทศ

ไทย  โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 4 วิธี คือ  วิธีการพยากรณของโฮลต  บ็อกซ-เจนกินส  ทรานสเฟอรฟงกชัน

และตัวแบบเวกเตอรออโตรีเกรสซีฟ (VAR)  ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณใชคาวัดความถูกตอง 4 คา คือ 

คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE)  คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ  (MAD)  

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) และ Akaike Information Criterion (AIC) ที่ต่ําที่สุด  ซึ่งอนุกรม

เวลาที่ใชศึกษาประกอบดวย ดัชนีราคาผูบริโภค  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  มูลคาการนําเขาสินคา  

ราคาน้ํามันเบนซิน  อัตราการวางงานและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือน

ธันวาคม 2550 รวมทั้งหมด 120 เดือน 

ผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณโดยใชคาวัดความถูกตอง MAPE  MAD  MSE และ 

AIC พบวาตัวแบบพยากรณของวิธีทรานสเฟอรฟงกชันเปนตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณดัชนีราคา

ผูบริโภค  คือ ˆ +x
t tZ = 0.0014 + 0.0545Z -1

t(1- 0.3048B) e โดยใชระดับราคาน้ํามันเบนซินเปนตัวแปรเขา และ

จากการตรวจสอบความถูกตองของคาพยากรณจากตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชันโดยการตรวจสอบ tracking 

signal ดวยวิธีผลรวมสะสม  พบวา ตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชันเหมาะสําหรับการพยากรณระยะสั้นในชวง 1 - 3 

เดือน 
 
คําสําคัญ : อัตราเงินเฟอ  โฮลต  บ็อกซ-เจนกินส  ทรานสเฟอรฟงกชัน  ตัวแบบเวกเตอรออโตรีเกรสซีฟ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study an appropriate model for forecasting inflation in 

Thailand by using the four forecasting methods : Holt’s method, Box-Jenkins, Transfer function and 

Vector Autoregressive (VAR). The four criteria for comparison are, mean absolute percent error 

(MAPE) mean absolute deviation (MAD) mean square error (MSE) and akaike information criterion 

(AIC). In this study, the time series data consists of consumer price index, foreign exchange rates, 

value of imports, gasoline prices, unemployment rate and gross domestic product since January 

1998 to December 2007, (120 monthly total). 
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 The results of the study a comparison of forecasting methods by using precision values are 

MAPE, MAD, MSE and AIC it is found that the most appropriate model for forecasting consumer price 

index time series is the transfer function : ˆ x
t tZ = 0.0014 + 0.0545Z + -1

t(1- 0.3048B) e  when the level 

price of gasoline is the entry variable. And check accuracy of the forecast value from the transfer 

function by using a tracking signal with cumulative-sum method, found that the transfer function be 

suitable for short-term forecasting during 1 to 3 month. 
 
Keywords : inflation, Holt, Box-Jenkins, Transfer function, Vector Autoregressive 
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คํานํา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy)  นั่นคือจะมีความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจกับตางประเทศในสภาพของโลกที่ไรพรมแดน  ซึ่งสงผลทําใหเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  แตส่ิงที่เปนประเด็นสําคัญที่จะกอใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ณ ปจจุบัน  ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟอซึ่งถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  โดยปจจัยที่สงผลตอการเกิดภาวะเงินเฟอเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรก เกิดจากตนทุนในการ

ผลิตสินคาสูงขึ้น หรือที่เรียกวา “Cost-push inflation”  สาเหตุที่สอง คือ เกิดจากความตองการสินคาและบริการ

ที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกวา “Demand-pull inflation”  ซึ่งการเกิดภาวะเงินเฟอที่ตอเนื่องและเปนเวลานานอาจเปน

อุปสรรคในการดํารงรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได  ดังนั้นการพยากรณอัตราเงินเฟอที่

กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนประเด็นสําคัญที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินมาตรการแกไขทางการเงินในทิศทางที่

ถูกตอง  เพื่อรักษาระดับอัตราเงินเฟอใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม 
 

วิธีการ 

ในการวิจัย  การพยากรณอัตราเงินเฟอของประเทศไทย  มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ศึกษาปจจัยตางๆ ที่นาจะมีอิทธิพลตอภาวะเงินเฟอในประเทศไทย 

ข้ันที่ 2  ศึกษาวิธีการพยากรณที่ ใชในการพยากรณภาวะเงินเฟอและเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่ง

ประกอบดวย ดัชนีราคาผูบริโภคจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  มูลคา

สินคานําเขาและราคาน้ํามันเบนซินไดขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศได

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และอัตราการวางงานไดขอมูลจาก

สํานักงานสถิติแหงชาติ ตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงธันวาคม 2550  รวมทั้งส้ินจํานวน 120 เดือน 

หมายเหตุ  เนื่องจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจัดเก็บขอมูลเปนแบบรายไตรมาสจึงตองแปลง 

 ขอมูลใหเปนรายเดือนโดยใชหลักการถวงน้ําหนัก 

ข้ันที่ 3 วิเคราะหเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมของแตละวิธี 

 1  วิธีของโฮลต  เปนวิธีการที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลของแนวโนมและใชเฉพาะขอมูล

อนุกรมเวลาของตัวมันเองในการวิเคราะห  ซึ่งมีวิธีการที่ไมยุงยาก  ในการหาตัวแบบนี้ใชขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค

ในการวิเคราะห   
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 2  บอกซ-เจนกินส  เปนวิธีการที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลาที่มีทั้งอิทธิพลของแนวโนมและฤดูกาล  

โดยมีการกําจัดอิทธิพลตางๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม  การวิเคราะห

หาตัวแบบจะใชเฉพาะขอมูลอนุกรมเวลาของตัวมันเองในการวิเคราะห  ในการหาตัวแบบนี้ใชขอมูลดัชนีราคา

ผูบริโภคในการวิเคราะห   

3  ตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชัน  เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับขอมูลอนุกรมเวลาที่ตองการพยากรณมี

ความสัมพันธกับอนุกรมเวลาใดอนุกรมเวลาหนึ่ง  และนํามาพิจารณาในการหาตัวแบบรวมกัน  โดยสามารถใชได

กับขอมูลอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลของแนวโนมและฤดูกาล  ในการหาตัวแบบนี้ใชขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคและ

ระดับราคาน้ํามันเบนซินซึ่งเปนอนุกรมเวลาที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับดัชนีราคาผูบริโภคมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับอนุกรมเวลาอื่นๆ ที่นํามาศึกษา 

 4  ตัวแบบ VAR  เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับขอมูลอนุกรมเวลาที่ตองการพยากรณมีความสัมพันธกับ

อนุกรมเวลาหลายอนุกรมเวลา  ในการวิเคราะหจะนํามาพิจารณารวมกันในการสรางตัวแบบ  ซึ่งสามารถใชได

กับขอมูลอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลของแนวโนมและฤดูกาล  ในการหาตัวแบบนี้ใชขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค  มูลคา

สินคานําเขา  การใชจายภาครัฐ  อัตราการวางงานผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  อัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศและระดับราคาน้ํามันเบนซิน  ซึ่งตัวแปรที่นํามาศึกษาจะพิจารณาจากผลงานวิจัยของ

นักวิจัยทานอื่นที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอัตราเงินเฟอ 

ข้ันที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางตัวแบบ  โดยใชคาวัดความถูกตองของการพยากรณ คือ 

คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE)  คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ  (MAD)  

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) และAkaike Information Criterion (AIC) 

ข้ันที่ 5 ตรวจสอบความถูกตองของคาพยากรณจากตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด  ดวยการตรวจสอบของ 

tracking signal โดยวิธีผลรวมสะสม  
 

ผลการศึกษา 
 

1.  วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลของโฮลต 
การประมาณคาพารามิเตอร  จะกําหนดคาคงที่ปรับใหเรียบที่ดีที่สุด คือ α = 0.64 และ  γ = 0.25 ซึ่ง

คาปรับใหเรียบนี้จะใหคาผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลื่อนที่มีคาต่ําสุด  ซึ่งเขียนสมการพยากรณ p 

ชวงเวลาลวงหนา ณ เวลา t  ไดดังนี้ 
ˆˆ ˆt+p t tβY   =   T (t) + p (t)  

โดยที่  ˆˆ ˆt t t-1 t-1β )T (t) = 0.64Y + 0.36(T +   และ ˆ ˆˆ ˆt t t-1 t-1β β(t) = 0.25(T  - T ) + 0.75   
 

2.  วิธีบอกซ-เจนกินส  
จากการวิเคราะหพบวาตัวแบบที่ไดคือ ARIMA(0,1,1)  จึงทําการประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ

ARIMA(0,1,1) ดังนั้น สมการพยากรณที่ได  คือ  ˆ t tZ  = 0.1858 + (1+ 0.4065B)e  
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ตารางที่ 1  แสดงการประมาณคาพารามิเตอรจากตัวแบบARIMA(0,1,1) ของดัชนีราคาผูบริโภค 
 

คาประมาณพารามิเตอร  คาความคลาดเคลื่อน 
Type Coef SE Coef T P  SSE MSE 

MA   1 - 0.4065 0.0846 -4.81 <0.0001  

Constant 0.1858 0.0446 4.17 <0.0001  
14.0977 0.1185 

 

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยการทดสอบคาพารามิเตอร พบวาคาประมาณ

พารามิเตอรมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และจากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองของคาความ

คลาดเคลื่อนจากตัวสถิติของ Box-Pierce  พบวาคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่อยูหางกัน1, 2, 3, …, 

mชวงเวลาเปนอิสระจากกันแสดงในตารางที่ 2  ดังนั้นสรุปวาตัวแบบ ˆ t tZ = 0.1858 + (1+ 0.4065B)e มีความ

เหมาะสม  
 

ตารางที่ 2  แสดงคาสถิติของ Box-Pierce จากตัวแบบARIMA(0,1,1) ของดัชนีราคาผูบริโภค 

 

3.  ตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชัน 
ในการวิเคราะหกําหนดใหอนุกรมเวลาของดัชนีราคาผูบริโภคเปนอนุกรมเวลาออก( tY )  สวนอนุกรม

เวลาของระดับราคาน้ํามันเบนซินเปนอนุกรมเวลาเขา t(X )   เพื่อใหไดอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติสเตชันนารีจึงทํา

การแปลงโดยการหาลอการิทึมและทําการหาผลตาง  และจากการทํา prewhitening กับอนุกรมเวลาของระดับ

ราคาน้ํามันเบนซินไดตัวแบบ ARIMA(2,1,0) ซึ่งเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมจึงทํา pretreating อนุกรมเวลา

ของดัชนีราคาผูบริโภคจากตัวแบบเดียวกัน  จากนั้นพิจารณาลักษณะกราฟของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวม

ระหวางอนุกรมเวลาที่เกิดจากการทํา prewhitening( tα ) และ pretreating ( tβ ) ซึ่งแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  คาประมาณของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวมระหวางอนุกรม tα และ tβ  

Autocorrelation Check of Residuals 
   To        Chi-             Pr > 

  Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Autocorrelations-------------------- 

 

    6        4.50      5    0.4792     0.002     0.037     0.015    -0.162    -0.002     0.089 

   12       11.19     11    0.4274     0.051    -0.080    -0.037    -0.054     0.030     0.190 

   18       17.96     17    0.3915     0.172    -0.076    -0.029    -0.102    -0.048     0.022 

   24       23.08     23    0.4558     0.012     0.147    -0.000    -0.107    -0.009     0.040 

 

                                   Crosscorrelations 

  Lag    Covariance    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 

  -5    -0.0000173         -.11349    |                . **|   .                | 

  -4    -0.0000313         -.20553    |                ****|   .                | 

  -3     7.8205E-8         0.00051    |                .   |   .                | 

  -2    3.34492E-7         0.00220    |                .   |   .                | 

  -1    -4.6716E-6         -.03067    |                .  *|   .                | 

   0    0.00008063         0.52935    |                .   |***********         | 

   1    0.00001316         0.08640    |                .   |** .                | 

   2    -0.0000110         -.07226    |                .  *|   .                |    

   3    0.00001752         0.11501    |                .   |** .                | 

   4    -4.0994E-6         -.02691    |                .  *|   .                | 

   5    -4.9515E-6         -.03251    |                .  *|   .                | 
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จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่คาแรกที่ lag = 0  และไมมี lag ใดที่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติถัดจาก lag ศูนย  เมื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวม  พบวามีคา

ใกลศูนยทุกคา  ดังนั้นอันดับ (r,s,b) คือ (0,0,0) ซึ่งทําใหไดคาประมาณทรานสเฟอรฟงกชัน คือ 

tZ = 0.00141+  x
t t0.05673Z + a จากนั้นหาคาประมาณ tâ  ไดคาประมาณพารามิเตอร  จะไดการรวมเทอม

ของฟงกชันทรานสเฟอรกับเทอมของ tâ  คือ ˆ t
x -1

t tZ = 0.0014 + 0.0545Z +(1- 0.3048B) e  

 

ตารางที่ 3  แสดงคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชัน  
  

 

 

 

 

 

 

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบดังกลาว  พบวา คาประมาณพารามิเตอรมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  และจากการทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองโดยใชสถิติของ Box-

Pierce  ดังแสดงคาในตารางที่ 4  พบวาที่ทุก ๆ lag ของตัวแบบไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวาคา

ความคลาดเคลื่อนที่ไดจากตัวแบบนี้ไมมีความสัมพันธกัน  ดังนั้นตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชันที่ ˆ tZ = 0.0014 +  

ex -1
t t0.0545Z + (1- 0.3048B) จึงมีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 4  แสดงคาสถิติของ Box-Pierce ที่ไดจากตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชัน ˆ x
t tZ = 0.0014 + 0.0545Z +  

                 e-1
t(1- 0.3048B)  

 

 
 
 
 
 
 
 
4.  ตัวแบบ Vector Autoregressive (VAR) 

ในการวิจัยนี้ไดนําอนุกรมที่มีอิทธิพลของฤดูกาลไปปรับฤดูกาลออก (Seasonal adjust)  ฉะนั้นจึงทํา

การแปลงโดยการหาผลตางของแนวโนมและแปลงอนุกรมเวลาในรูปของคาลอการิทึมตามลักษณะของแตละ

อนุกรมเวลา 
 

 
 

 

 

                       Conditional Least Squares Estimation 

 

                             Standard             Approx 

  Parameter    Estimate       Error    t Value    Pr > |t|  Lag  Variable   Shift 

 

  MU           0.0014353    0.0004188    3.43      0.0009    0       y        0 

  AR1,1        0.30485      0.08968      3.40      0.0009    1       y        0 

  SCALE1       0.05455      0.0070940    7.69      <.0001    0       x        0 

Autocorrelation Check of Residuals 

 

  To       Chi-         Pr > 

 Lag      Square   DF   ChiSq    ----------------Autocorrelations--------------- 

 

   6       5.46     5   0.3621    0.016  -0.035  -0.029   -0.134    0.059    0.143 

  12      16.58    11   0.1208    0.044   0.014  -0.126   -0.096   -0.059    0.234 

  18      21.13    17   0.2207    0.073   0.062   0.058   -0.110   -0.020    0.090 

  24      25.36    23   0.3321    0.003  -0.004  -0.037   -0.140   -0.034    0.082 
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Schematic Representation of Partial Autoregression 

          Variable/ 

          Lag             1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

CPI        +.....  ......  ......  ......  ......  ..+...  ......  ......  ......  ...... 

Forex      .+....  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

Import     ..-...  .....-  -...-.  ......  ...+..  .....+  ......  ......  ......  ...... 

LNOil      ......  ...-..  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

LNUNP      ....-.  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

LNGDP      .....-  .....-  ....--  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ..+... 

 

+ is > 2*std error,  - is < -2*std error,  . is between 
 

ภาพที่ 2  แสดง Partial autoregression matrix ของตัวแบบ VAR 
 

จากภาพที่ 2 การกําหนดตัวแบบ VAR พิจารณาจากเมทริกซสหสัมพันธในตัวเองบางสวน  ซึ่งพบวา lag 

ที่มีนัยสําคัญสูงสุดคือ lag ที่ 10 จึงนําตัวแปรทุกตัวที่ศึกษาแทนคาในตัวแบบ VAR(p) โดยที่  p = 1, 2, …, 10  

หลังจากนั้นคํานวณหาคา AIC(p) ของแตละตัวแบบแลวเลือกตัวแบบที่ใหคา AIC(p)ที่นอยที่สุด  พบวา p = 2 

ใหคา AIC = -0.45 มีคาต่ําสุด  ดังนั้นจึงนําตัวแบบ VAR(2) ไปประมาณคาพารามิเตอรและตรวจสอบความ

เหมาะสมของตัวแบบกับเซตของตัวแปรในทุกการรวมกัน (combination) ที่เปนไปได  พบวา ตัวแบบที่

ประกอบดวยตัวแปรดัชนีราคาผูบริโภค(CPI)  ลอการิทึมของระดับราคาน้ํามันเบนซิน(LNOil) และลอการิทึมของ

อัตราการวางงาน(LNUNP) เปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ คือ 

           Δ δ Φ Δ ε∑
2

t i t-i t
i=1

Z =  + Z  +           โดยที่ ′tZ  = CPI   LNOil   LNUNP] [  

แตเนื่องจากมีคาประมาณพารามิเตอรบางตัวที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงตองตัดคาประมาณ

พารามิเตอรออกจากตัวแบบ  ดังนั้นสามารถเขียนคาประมาณพารามิเตอรในรูปเมทริกซ ดังนี้ 
 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

t-1

t-1

t-1

Δ Δ
Δ Δ
Δ Δ

CPI 0.0908 0.346 0.609 0 CPI
LNOil   =  0  + 0 0.325 -0.014 LNOil  

LNUNP 0 -0.048 0 -0.423 LNUNP

0 -1.479 0.139
                          + 0.012 -0.280 -0.01

-0.050 0 -0.

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎝ ⎠

t-2 1

t-2 2

t-2 3

Δ
Δ
Δ

CPI e
LNOil  + e

.145 LNUNP e

 

 

ตารางที ่5  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบจากการพยากรณท่ีไดจากตัวแบบ VAR(2) 

 

Portmanteau Test for Cross Correlations of Residuals                               

                              

                        Up To Lag       DF    Chi-Square    Pr > ChiSq 

 

                               3         9         16.74        0.0529 

                               4        18         25.68        0.1074 

                               5        27         30.66        0.2852 

                               6        36         45.36        0.1363 

                               7        45         51.04        0.2484 

                               8        54         58.59        0.3109 

                               9        63         65.48        0.3909 

                              10        72         76.74        0.3294 
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จากผลการทดสอบเมทริกซสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อนดวยตัวสถิติของ Box-Pierce  พบวาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากตัวแบบไมมีความสัมพันธกัน  ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้ตัวแบบ VAR(2) ท่ี Δ δ Φ Δ ε∑
2

t i t-i t
i=1

Z =  + Z  +  โดยที่ ′tZ  = CPI   LNOil   LNUNP] [ จึงมีความ

เหมาะสม 

 

การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 
จากคาวัดความถูกตอง MAPE  MAD  MSE และ AIC ของการพยากรณดัชนีราคาผูบริโภคซึ่งแสดงใน

ตารางที่ 6  พบวาวิธีการพยากรณท่ีใหคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด คือ วิธีของทรานสเฟอรฟงกชัน  ดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้ตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชัน ˆ x -1
t t tZ = 0.0014 + 0.0545Z + (1- 0.3048B) e จึงเหมาะสมที่สุดที่จะ

นําไปพิจารณาพยากรณอัตราเงินเฟอของประเทศไทยตอไป 

 

ตารางที่ 6  คาวัดความถูกตองของการพยากรณจากวิธีการพยากรณของดัชนีราคาผูบริโภค 
 

คาวัดความถกูตอง 
วิธีการพยากรณ 

MAPE MAD MSE AIC 

1. โฮลต 

2. บอกซ - เจนกินส 

3. ทรานสเฟอรฟงกชัน 

4. VAR 

0.3495 

0.2967 

0.0005 

0.2807 

0.3149 

0.2651 

0.0025 

0.2525 

0.1647 

0.1185 

1.02079E-05 

0.1143 

-212.4326 

87.8671 

-1006.82 

-11.9876 

 

เพื่อใหคาพยากรณท่ีไดมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปพยากรณคาอัตราเงินเฟอไดถูกตอง  จึงตอง

ตรวจสอบคาพยากรณวาคาพยากรณจากสมการพยากรณท่ีสรางขึ้นแตกตางจากคาจริงหรือไม  โดยใชการ

ตรวจสอบของ tracking signal ดวยวิธีผลรวมสะสม  ซึ่งในการคํานวณกําหนดคาปรับใหเรียบ( γ ) เทากับ 0.1 

และα = 0.05  กําหนดคาเริ่มตนของ 0SUM = 0 และ 0MAD = 0.3634  และชวงควบคุมที่คํานวณได คือ ± 5.45  

โดยทําการเปรียบเทียบคาพยากรณจากตัวแบบทรานสเฟอรฟงกชันจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของป 

2551 
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ตารางที่ 7  แสดงการตรวจสอบคาพยากรณของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของป 2551 
 

เดือน คาจริง คาพยากรณ tCUSUM  

   มกราคม 

   กมุภาพันธ 

   มีนาคม 

   เมษายน 

   พฤษภาคม 

   มิถุนายน 

   กรกฎาคม 

   สิงหาคม 

   กันยายน 

   ตุลาคม 

   พฤศจิกายน 

   ธันวาคม 

102.5 

103.2 

103.8 

105.6 

107.9 

109.1 

109.5 

106.2 

106.4 

105.1 

103.8 

102.1 

101.80 

101.95 

102.13 

102.33 

102.52 

102.72 

102.9 

103.10 

103.29 

103.48 

103.68 

103.87 

1.9263* 

4.3136* 

6.3082 

8.1687 

9.4594 

10.3301 

11.0510 

11.9803 

12.8895 

14.0249 

15.5518 

14.9786 
 

จากตารางที่ 7 พบวา คาสถิติ tCUSUM ของคาพยากรณดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคมและเดือน

กุมภาพันธอยูในชวงควบคุม  และหลังจากที่ไดคาพยากรณดัชนีราคาผูบริโภคแลวนําไปคํานวณหาคาพยากรณ

อัตราเงินเฟอโดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภครายเดือนเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ

ปกอนหนา 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 

จากการศึกษาการพยากรณอัตราเงินเฟอของประเทศไทย  โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 4 วิธี คือ 

วิธีการพยากรณของโฮลต  บ็อกซ-เจนกินส  ทรานสเฟอรฟงกชัน และตัวแบบ Vector Autoregressive (VAR)  

โดยในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณใชคาวัดความถูกตอง 4 คา คือ MAPE  MAD  MSE และAIC  พบวา ตัว

แบบ ทรานสเฟอรฟงกชันใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณนอยที่สุด  และเมื่อนําคาพยากรณมา

ตรวจสอบความถูกตอง  พบวาสามารถพยากรณไดถูกตองลวงหนา 2 คาบเวลา  แสดงใหเห็นวาตัวแบบ

พยากรณของทรานสเฟอรฟงกชันเหมาะสําหรับการพยากรณระยะสั้นนั้นคือสามารถพยากรณลวงหนาได 2 – 3 

คาบเวลา  ซึ่งหากพยากรณไปลวงหนาหลายชวงเวลากวานี้จะทําใหคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณสูงขึ้น  

หลังจากนั้นจึงนําคาพยากรณดัชนีราคาผูบริโภคไปคํานวณคาอัตราเงินเฟอก็จะไดคาพยากรณอัตราเงินเฟอของ

ประเทศไทย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ในงานวิจัยครั้งตอไป  อาจเพิ่มการศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ  ซึ่งเปนการศึกษา

ความสัมพันธเชิงเศรษฐศาสตรระหวางตัวแปรที่มากกวาหนึ่งตัวแปร 
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2.  เมื่อเวลาผานไปจะมีคาจริงเกิดขึ้นใหม จึงควรตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบใหมอีกครั้งวา

เหมาะสมหรือไม  เมื่อจะนําตัวแบบไปใชประโยชนในครั้งตอไป 
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