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เน้ือหา

 แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)
 แบบจาํลองการปรับตวัระยะสั้น (Error correction model: ECM)
 การใชง้านโปรแกรม GRETL เพื่อวเิคราะห์ Cointegration และแบบจาํลอง ECM
 ฝึกปฏิบติั: การวเิคราะห์ Cointegration และ ECM ดว้ยโปรแกรม GRETL
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แนวคดิเก่ียวกับความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)

Cointegration !!!

ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)

 Engle and Granger (1987) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาว (Cointegration) ว่าเป็นการเคล่ือนไหว (Movement) ของข้อมูล
อนุกรมเวลาตั้งแต่ 2 ชุดขอ้มูล พร้อมๆ กนั ในสภาวะท่ีแน่นอน (Steady state) หรือ
เรียกวา่ สภาวะดุลยภาพ

 ความสัมพนัธ์เช่นน้ีสามารถเกิดข้ึนได ้ถึงแมว้่าชุดขอ้มูลดงักล่าวจะไม่มีความหยดุ
น่ิง (Non-stationarity) เพียงแต่ตอ้งมีการตรวจสอบว่าชุดขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีว่ามี 
Cointegration เกิดข้ึนหรือไม่

 Note: The Nobel Prize of Economics in 2003
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ขั้นตอนในการทดสอบ Cointegration

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ดว้ยวธีิ Engle and Granger (EG) 
cointegration ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี
ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบอนัดบัความหยดุน่ิงของอนุกรมเวลา
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแบบจาํลองการถดถอยระหวา่งตวัแปร
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบความหยดุน่ิงของชุดค่าหลงเหลือ (Residual series) 

ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบความหยุดน่ิง

 เกณฑก์ารเลือกวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา เม่ือทราบผลการตรวจสอบความ
หยดุน่ิง (Order of integration)
 หากพบวา่ตวัแปรเป็น I(0) ทั้งหมด ==> Regression analysis
 หากพบวา่ตวัแปรเป็น I(1) ทั้งหมด ==> ดาํเนินการขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป (Cointegration)
 แต่หากพบว่าขอ้มูลอนุกรมเวลามีลกัษณะเป็น I(1) และ I(0) อยู่ร่วมกนั ==> ไม่สามารถ

ทดสอบ  Cointegration ด้วยวิธี  Engle and Ganger และ  Johansen ต่อไปได้ (Engle and 
Granger, 1987; Johansen, 1988, 1991, 1995)

 หมายเหตุ: อย่างไรก็ตาม Pesaran et al. (2001) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์ Cointegration เม่ือ
อนุกรมเวลามีอันดับชั้นความหยุดน่ิงแตกต่างกัน เรียกว่า Bound cointegration หรือ ARDL 
bound cointegration (อ่านเพิ่มเติม อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2555) 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างแบบจาํลองการถดถอย

 กาํหนดแบบจาํลองการถดถอยระหว่างตวัแปร (Eq. 1) เพื่อสร้างชุดค่าหลงเหลือ 
(Eq. 2)

Eq.(1)

Eq.(2)ε Y α β X

Y α β X ε  

 โดยกาํหนดให้
  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของ Xt เรียกวา่ Cointegrating parameterβ

εหมายเหตุ: Eq. (1) จะถูกกาํหนดใหเ้ป็นแบบจาํลองดุลยภาพระยะยาวระหวา่ง X และ Y หาก ε  เป็น I(0)

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบความหยุดน่ิงของชุดค่าหลงเหลือ

 การตรวจสอบความหยดุน่ิงของชุดค่าหลงเหลือ (ε ) ดว้ยวิธี ADF unit root จะไม่
พิจารณาค่าคงท่ี (Constant) และแนวโน้มเวลา (Time trend) ในแบบจาํลองเพื่อ
ตรวจสอบความหยดุน่ิงของขอ้มูล (Asteriou and Hall, 2007; Gujarati and Porter, 
2009)

Eq.(3)∆ε β ε β ∆ε v

 โดยกาํหนดให้
       vt  คือ  ค่าหลงเหลือในแบบจาํลอง (White noise)
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ข้อสรุป การทดสอบสมมติฐาน (ชุดค่าหลงเหลือ)

 กรณีท่ี 1: หากปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0: Non-stationarity) ในระดบัปกติ (Level 
stage = I(0)) แสดงวา่ X และ Y มี Cointegration เกิดข้ึน กล่าวคือ ความสมัพนัธ์
ของ X และ Y ใน Eq.(1) เป็นความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว และไม่เกิดปัญหา
ความสมัพนัธ์มิใช่แทจ้ริง (Spurious relationship) 

 กรณีท่ี 2: หากไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ แสดงว่า X และ Y ไม่มี 
Cointegration เกิดข้ึน กล่าวคือ X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ระหวา่งกนั และจะเกิดปัญหาความสมัพนัธ์มิใช่แทจ้ริงใน Eq.(1)

Conclusion: Step to Run EG Cointegration

1. Test for stationarity of the variables, Expected I(1) in all variables
2. Run regression between the variables
3. Detect residual series
4. Test for stationarity on the residual 

4.1)  If the residual can be stationary ==> The variables are cointegrated.
4.2)  If the residual cannot be stationary ==> The variables are not cointegrated.

Note: If the variables are cointegrated, it means that the relationship in step (2) does 
not have spurious result. We can say that the regression in step (2) is a long-run 
equilibrium relationship.

Asteriou and Hall (2007)
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แบบจําลองการปรับตวัระยะส้ัน
(Error correction model: ECM)

แบบจาํลองการปรับตวัระยะส้ัน (ECM)

 เม่ือการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง X และ Y มี Cointegration เกิดข้ึน จะเปิด
โอกาสใหส้ามารถวิเคราะห์การปรับตวัระยะสั้นเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพ ซ่ึงจะอธิบายถึง
ความเร็ว (Speed of adjustment) ของแบบจาํลองในการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิม

 โดยกาํหนดให ้
   γ หมายถึง Speed of adjustment (ระดบัความเร็วในการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพ) โดยทฤษฎี

แลว้ค่าสัมประสิทธิ γ ดว้ยวิธี EG cointegration จะติดลบ เพื่อแสดงถึงการปรับตวัยอ้นกลบัเขา้สู่
ดุลยภาพอีกคร้ัง ECT (Error correction term) เป็นตวัแปรชุดค่าหลงเหลือซ่ึงไดม้าจากขั้นตอนท่ี (2) 
หรือ Eq. (2)

Eq.(4)
∆Y α β ∆X β ∆X β ∆Y γECT ε
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การใช้งานโปรแกรม GRETL
เพ่ือวเิคราะห์ Cointegration และ ECM

GRETL

ตวัอย่าง (ไฟล์ข้อมูล r egression03)

กรณีศึกษา: ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคายางพาราและราคานํ้ามนัในตลาดโลก
1. ใหว้เิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)
    1.1 ตรวจสอบความหยดุน่ิงของอนุกรมเวลา
    1.2 สร้างแบบจาํลองการถดถอยระหวา่งตวัแปร
    1.3 ตรวจสอบความหยดุน่ิงชุดค่าหลงเหลือ

2. ใหว้เิคราะห์การปรับตวัระยะสั้นเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพ โดยใชแ้บบจาํลอง ECM
==>  แบบจาํลอง 1:
==>  แบบจาํลอง 2:
 กาํหนดให ้ตวัแปรอิสระ (X) คือ p_oil และตวัแปรตาม (Y) คือ p_rubber โดย X และ Y อยู่

ในรูปของลอการิทึม (LX และ LY) 

∆LY α β ∆LX γECT ε

∆LY α β ∆LY β ∆LX β ∆LX γECT ε
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1.1  ตรวจสอบความหยุดน่ิง (l_p_oil)

Stationarity

Non-stationarity

สรุป l_p_oil  I(d) = I(1)

1.1  ตรวจสอบความหยุดน่ิง (l_p_rubber )

Stationarity

Non-stationarity

สรุป l_p_rubber  I(d) = I(1)

จากผลการวเิคราะห์ความหยดุน่ิงพบวา่ตวัแปรทั้งสองมีความหยดุน่ิง จากผลการวเิคราะห์ความหยดุน่ิงพบวา่ตวัแปรทั้งสองมีความหยดุน่ิง I(d) = I(1) 
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1.2 สร้างแบบจาํลองการถดถอยระหว่างตวัแปร

 เม่ือสร้างแบบจาํลองการถดถอยระหว่าง l_p_oil และ l_p_rubber แลว้ จากนั้นทาํการสร้าง
ชุดค่าหลงเหลือจากแบบจาํลองดงักล่าว เพื่อทดสอบในขั้นตอน (1.3) ต่อไป

การสร้างชุดค่าคงเหลือดาํเนินการดงัน้ี คือ >Save>Residuals>กาํหนดช่ือ ECT >OK 

1.3 ตรวจสอบความหยุดน่ิงชุดค่าหลงเหลือ

ผลการทดสอบพบว่าชุดค่าหลงเหลือในขั้นตอนท่ี (1.2) ให้ค่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0: Non-stationarity) ในระดบัปกติ 
แสดงว่า แบบจาํลองถดถอยในขั้นตอนท่ี (1.2) มี Cointegration เกิดข้ึน กล่าวคือ  l_p_oil และ l_p_rubber มีความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาว และไม่เกิดปัญหาความสมัพนัธ์มิใช่แทจ้ริง ซ่ึงเปิดโอกาสใหท้าํการทดสอบแบบจาํลอง ECM ต่อไป

H0: Non-stationarity
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2. แบบจาํลอง ECM (Model 1)

∆LY α β ∆LX γECT εแบบจาํลอง 1:
∆LY 0.017 0.451∆LX 0.314ECT

S.E.      (0.039)      (0.149)***          (0.137)**
SIC  =  1.097369      R =  0.243646      R =  0.294069            

2. แบบจาํลอง ECM (Model 2)

∆LY α β ∆LY β ∆LX β ∆LX γECT εแบบจาํลอง 2:
∆LY 0.010 0.505∆LY 0.379∆LX 0.380∆LX 0.433ECT

S.E.     (0.035)      (0.172)***             (0.149)**           (0.143)**             (0.129)***
SIC  =  -2.858775      R =  0.449597     R =  0.525515       
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∆LY  0.010  0.505∆LY   0.379∆LX   0.380∆LX   0.433ECT

Long-run equilibrium:

ECM:

ADF statistics (Residual) = -3.406***

การอธิบายผลโดยสรุป: 
 ผลการศึกษา พบว่า ราคายางพารา (p_rubber) มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวร่วมกบั

ราคานํ้ ามนั (p_oil) โดยเม่ือราคานํ้ ามนัปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลทาํให้ราคายางพารา
ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.67 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน
อธิบายความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวไดถึ้งร้อยละ 71.38 และอีกร้อยละ 28.62 เกิดจาก
ปัจจยัอ่ืนซ่ึงไม่ไดร้วมไวใ้นแบบจาํลอง

 นอกจากน้ี ผลวเิคราะห์การปรับตวัของราคายางพารา พบวา่ หากเกิดเหตุการณ์หรือผลกระทบ
(Shock) ใดๆ อนัส่งผลให้ความสัมพนัธ์ถูกเบ่ียงเบนไปจากดุลยภาพเดิม ราคายางพาราจะ
ปรับตวัยอ้นกลบัเขา้สู่ดุลยภาพดว้ยความเร็วร้อยละ 43.33

สรุปผล การวเิคราะห์ Cointegration และ ECM

S.E.        (0.035)     (0.172)***       (0.149)**         (0.143)**     (0.129)***

S.E.          (0.275)***     (0.077)***   R =  0.713      
∆LY    2.075  0.670LX

ฝึกปฏิบัต:ิ การวเิคราะห์ Cointegration และ ECM 
ดว้ยโปรแกรม GRETL

GRETL
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ฝึกปฏบัิต ิ01 (ไฟลข์อ้มูล regression07)
 กิจกรรม

gdp_agr Vs gdp {   gdp_agr = f (gdp)   }
gdp_in Vs gdp {    gdp_in = f (gdp)   }
gdp_ser Vs gdp {   gdp_ser = f (gdp)   }

โดยกาํหนดให ้
gdp = GDP (เป็นตวัอิสระ)
gdp_agr = GDP ภาคการเกษตร
gdp_in = GDP ภาคอุตสาหกรรม
gdp_ser = GDP ภาคบริการ

 ตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และการปรับตวัระยะสั้น (ECM) 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ความยดืหยุน่ (Elasticity) และความเร็วในการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลย
ภาพ (Speed of adjustment)

 Cointegration
 ECM
 Log Function

ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล time series02)

 กรณีศึกษา: ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพและการปรับตวัของสินคา้เกษตรชนิดหน่ึง (สินคา้ A) 
โดยกาํหนดให้

fg = ราคาหนา้ฟาร์ม (Farm-gate)
ws = ราคาขายส่ง (Wholes sale)
fob = ราคาส่งออก (F.O.B)
wd = ราคาตลาดโลก (World price)

FG WS FOB WD
? ??

? ? ?
หาก                มีขนาดไม่เท่ากนั เปรียบเสมือนความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดในการ
ส่งผา่นผลกระทบ/ประโยชน์ดา้นราคาในตลาดสินคา้ A

Cointegration (Elasticity)
ECM (Speed of adjustment)
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ฝึกปฏบัิต ิ02 (ต่อ)

 รูปแบบฟังกช์นัเพื่อทาํการทดสอบ Cointegration และ ECM
fg = (ws) |   ws = (fg)
ws = (fob) |   fob   = (ws)
fob   = (wd) |   wd = (fob)

f
f
f f

f
f - Elasticity

- Speed of adjustment

FG WS FOB WD

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Thank You (Q&A)
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