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บทคัดย่อ
ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรรมเวลา (Time Series data) แบบรายปีตั้งแต่ พ.ศ.
2540 ถึง พ.ศ.2556 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี มาทาการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน โดยเริ่มจากการทาการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลา
(Unit Root) โดยใช้วิธี Augmented Dick Fuller เพื่อทดสอบว่าข้อมูล ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) รายได้
ประชาชาติ ฐานเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สินเชื่อรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีลักษณะนิ่งหรือไม่ จากนั้นทา
การทดสอบในส่วนที่สอง คือการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือไม่ แล้วจึงทดสอบส่วนที่สาม ด้วยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน
ระยะสั้น (Error Correction Model : ECM) ว่าตัวแปรจะปรับตัวสู่ดุลยภาพเดิมหรือห่างจากดุลยภาพเดิม และทดสอบ
ส่วนที่สี่ ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) เพื่อดูว่าตัวแปรใดเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงไป
ของอีกตัวแปรหนึ่ง
จากผลการทดสอบความนิ่ง (Unit root) พบว่าข้อมูลตัวแปรปริมาณเงินตามความหมายกว้าง อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย รายได้ประชาชาติ ฐานเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
และสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ที่ระดับ I (2)
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ตามวิธีการของ Engle and Granger
โดยการประมาณค่าสมการถดถอยด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) และทาการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนจากสมการที่
ประมาณได้ ว่ า มีลั ก ษณะนิ่ ง (Stationary) สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การทดสอบความสั ม พั น ธ์เ ชิ งดุ ลยภาพระยะยาว
(cointegration test) โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อน (residual) นามาทดสอบยูนิทรูท (unit root test) โดยวิธี
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ที่ Order of Integration เท่ากับ 0 หรือ I(0) ที่ระดับ Level without Trend and
Intercept ณ ช่วงเวลา (Lag) เท่ากับ 0 พบว่า ค่าสถิติ ADF ของ lnM2 (resid01), lnGPP (resid01) และ lnGDP
(resid01) เท่ากับ -3.821321, -5.383433 และ -2.645522 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary)
ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรอิ สระทุกตัวกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพในระยะยาว หรือมี
ลักษณะ Co-integration
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จากผลการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น(Error-Correction Model : ECM) ความ สัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่ง เป็นตัวแปรอิสระ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแปรตาม พบว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ในระยะสั้น จะส่งผลให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
จากการทดสอบการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Model) สมมติฐานปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง(M2) ไม่ เป็นสาเหตุ ของ อั ตราการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจากการทดสอบ
สมมติฐานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GPP) ไม่เป็นสาเหตุของ ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
(M2) สรุปได้ว่า ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์กันทั้งสองทิศทาง
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ พบว่าปริมาณเงินตามความหมายกว้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจคือ สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค และสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และยังได้พบว่า
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ในระยะสั้น จะส่งผลทาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ข้อค้นพบนี้จะนามาเป็นประโยชน์คือ จะใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
การศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ การกาหนดนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับปริมาณเงิ น ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
คําสําคัญ: ผลกระทบ, ปริมาณเงิน, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ABSTRACT
This research aims to study the relationship between money supply on Economic Growth Rate
of Thailand by using secondary data in form of time series data annually since 1997 to 2013 totally 17
years to be analyzed the effects of independent variables and dependent variables.
The researcher had divided the study into 4 parts by starting from testing the stationary
properties of time series data (Unit Root) by using Augmented Dick Fuller to test if the information of
money supply in wide meaning, national income, balance on current account, private credit, consumer
price index, exchange rate, policy interest rate, current account of the branches of commercial banks in
Thailand, the total credit of the branches of commercial banks in Thailand, as well as Economic
Growth Rate of Thailand were stationary or not. Then, testing in the second part, that is, the test of
long-term equilibrium relationship (Cointegration) in order to test the relationship between the
variables if they have long-termed relationship or not. Then, testing in the third part with the method
of short-term equilibrium relationship (Error Correction Model: ECM) in order to determine if the
variables will be adapted to the original equilibrium or distance from the original equilibrium. And
testing in the fourth part with Granger Causality Test to determine if any variable is a cause of change
in another variable.
From the test results of stationary properties (Unit root), it can be found that the information of
the variables, money supply in wide meaning, national income, balance on current account, private
credit, consumer price index, exchange rate, olicy interest rate, current account of the branches of
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commercial Banks in Thailand, as well as the total credit of the branches of commercial banks in
Thailand were stationary at the level of I (2).
From the test results of long-termed equilibrium relationship (cointegration) as the methods of
Engle and Granger by estimating the value of regression equation by using ordinary least squares (OLS)
and testing the value of residual from estimated equations that are stationary, it can be described that
test of long-term equilibrium relationship (Cointegration test) by using residual to conduct unit root
test by Augmented Dickey-Fuller (ADF) that the value of Order of Integration was equal to 0 or I(0) at
the level without Trend and Intercept at the lag 0, it can be found that the statistics values of ADF of
lnM2 (resid01), lnGPP (resid01) and lnGDP (resid01) were equal to -3.821321, -5.383433 and -2.645522,
respectively, which were greater than the critical value at the significance level of 0.05. Thus, we can
reject the null hypothesis and conclude that the data was stationary.
Therefore, it can be described that all independent variables and dependent variables have
long-termed equilibrium relationship or have the characters of cointegration.
From the analysis results of short-term equilibrium relationship (Error-Correction Model: ECM),
the relationship between the variables, money supply in the wide meaning which are independent
variables and economic growth rate of Thailand which was dependent variable, can be found that an
increase or decrease of the money supply in the wide meaning of short term will contribute to the
change of the economic growth rate of Thailand accordingly.
From the test results of granger causality model, the assumption of money supply in wide
meaning (M2) was not a cause of Economic Growth of Thailand. And from the hypothesis testing,
Economic Growth Rate of Thailand (GPP) was not a cause of money supply in wide meaning (M2). As a
result, it can be concluded that independent variables and dependent variables have relationships in
two directions.
The analysis results of this relationship could be found that money supply in the wide meaning
has relationship with economic variables, namely, private credit, consumer price index and the total
credit of the branches of commercial banks in Thailand. Also, it could be found that an increase or
decrease of money supply in the wide meaning in short term will contribute to the change of the
economic growth rate of Thailand as well. This finding will be beneficial as primary database for
studying economic development and determining monetary policy to be in accordance with money
supply which affects economic growth of Thailand.
Keyword: Effect, Money Supply, Economic Growth
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บทนํา
ในการพัฒนาประเทศไทย[1] ระบบการเงินเป็ น
กลไกที่มีความสาคัญอย่างมากเนื่องจากทาหน้าที่เป็นตัว
เชื่อมโยงทุกหน่วยเศรษฐกิจเข้าด้วยกันทั้งภาคการผลิตที่
แท้ จ ริ ง ภาคการเงิ น รวมทั้ ง ภาคต่ า งประเทศ ท าให้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดาเนินการไป
ด้วยดี นอกจากนี้ ระบบการเงินยังเป็นเครื่องมือส่ งผ่าน
นโยบายการเงินในการดาเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล
ได้อีกด้วย
โดยทั่ ว ไปธนาคารกลางของแต่ ล ะประเทศ[2]
มักจะมีระบบการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน
และสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลของแต่ ละประเทศจาเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบ
การควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างละเอียด
รอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวแปร
สาคัญๆทางด้านเศรษฐกิจขึ้นได้
ดังนั้น เพื่ อ ให้ แต่ ล ะประเทศสามารถที่ จ ะด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยความราบรื่นและ
อย่างมีระบบ แต่ละประเทศจึงจาเป็นต้องควบคุมปริมาณ
เงิน โดยการจัดวางระบบสาหรับการควบคุมปริมาณเงินให้
มีความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน [3] ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงในระดับรายได้ ผลผลิตที่แท้จริง การจ้าง
งาน การซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย น การส่ ง ออก ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะเห็นได้ว่าปริมาณเงินนั้น
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เสถี ย รภาพและการเจริ ญ เติ บ โตด้ า น
เศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิน
กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึง
นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ[4] โดยจะทาการ ศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะ
อนุกรมเวลา (Time-Series Data) แบบรายปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2556 รวมระยะ เวลา 17 ปี มาทาการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ เช่น
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รายได้ ป ระชาชาติ ฐานเงิ น ดุ ล บั ญ ชีเ ดิ น สะพัด สิ น เชื่ อ
ภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแส รายวันของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยและอัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยกับปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) ต่อจากนั้น
จะทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้ า ง (M2 ) กั บ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่ ง การศึ ก ษาจะเริ่ ม จากการสร้ า งแบบจ าลอง
ปริมาณเงิน เพื่อหาแบบจาลองที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ในการดาเนินนโยบายทางการเงิน โดยจะนาตัวแปรที่อยู่
ในแบบจาลองมาทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary)
หรือยูนิทรูท (Unit Root Test) ในการทดสอบยูนิทรู
ทของข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะนามาใช้มีลักษณะ
นิ่งหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ ยงข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ความแปรปรวน (Variances) ที่ไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ถ้าตัวแปรเป็น Non- Stationary จะทดสอบ
ต่อไปว่าข้อมูลที่จะนามา ใช้ในสมการนี้นั้นมีความสัมพันธ์
เชิงคุณภาพในระยะยาว (Cointegration) หรือไม่ ด้วย
วิธีการทดสอบของ Johansen and Juselius ทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพระยะสั้น (Error Correction
Model : ECM) เพื่อวิเคราะห์กลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลย
ภาพในระยะสั้นของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2)
และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
สุดท้ายจะเป็นการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger
Causality) ของตัวแปรทั้งสองข้างต้น
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปริมาณเงินกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เพื่อ ใช้ เป็น ฐานข้ อมู ลเบื้ องต้น สาหรั บ
การศึกษาพัฒนา การกาหนดนโยบายการเงินให้สอดคล้อง
กับปริมาณเงิน ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณเงินว่ามีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น
ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 ถึ ง พ.ศ.2556 ได้ ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์เป็นต้น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเงินของ
ประเทศไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2540-2556
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาโดยนา
ข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.
2540 ถึง พ.ศ.2556 มาทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม ซึ่ งก็ คื อ ปริ มาณเงิ นตาม
ความหมายกว้างและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งการศึกษาจะเริ่มจากการสร้างแบบจาลอง
ปริมาณเงิน เพื่อหาแบบจาลองปริมาณเงินที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยในการดาเนินนโยบายทางการเงินโดยจะนาตัว
แปรที่อยู่ในแบบจาลองมาทดสอบ Stationary ของตัว
แปร ถ้าตัวแปรเป็น Non-Stationary จะทดสอบต่อไปว่า
ข้ อ มู ล ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นสมการนี้ นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
คุณ ภาพในระยะยาว (Cointegration)หรื อไม่ ด้ วยวิ ธีการ
ทดสอบของ Johansen and Juselius และใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น (Error Correction
Model) ของปริมาณเงินและอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย

1. แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา
1.1 แบบจาลองปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อปริมาณเงิน
ตามความหมายกว้าง (M2)
1.2 แบบจาลองปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) ที่
มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
1.1 แบบจ าลองปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2)
M2 = a+ bNI + cMB + dCA + eBLOP + fCPI + gE
+ hRP + iDDt + jDTt + KCRt +  t ..........(1)
โดยที่
M2
NI
MB
CA
BLOP
CPI
E
RP
DD

= ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (ล้านบาท)
= รายได้ประชาชาติ (ล้านบาท)
= ฐานเงิน (ล้านบาท)
= ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านบาท)
= สินเชื่อภาคเอกชน (ล้านบาท)
= ดัชนีราคาผู้บริโภค (ร้อยละ)
= อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)
= อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ร้อยละ)
= เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย (ล้านบาท)
DT = เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(ล้านบาท)
CR = สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(ล้านบาท)
1.2 แบบจาลองของการศึกษาปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง(M2) ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์
ดังกล่าว ดังนี้
GPP = bM2 +  t
….....….(2)
โดยที่
M2 = ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (ล้านบาท)
GPP = อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย(ร้อยละ)
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2. ขั้นตอนการหาความสัมพันธ์มีดังนี้
2.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary)
สาเหตุที่ต้องทดสอบความนิ่งของข้อมูล เพราะว่าข้อมูลที่
ศึกษานั้นเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งมีข้อควรพิจารณา คือ
ข้ อ มู ล ที่ จ ะท าการศึ ก ษานั้ น เป็ น ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาที่ มี
ลักษณะนิ่งหรือไม่ เนื่องจากการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มี
ลั ก ษณะไม่ นิ่ ง มาท าการพยากรณ์ แ ล้ ว จะท าให้ ก าร
พยากรณ์ดังกล่าวมีความไม่ถูกต้อง คือได้สมการถดถอยที่
ไม่แท้จริง ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลโดย
ทาการทดสอบ Unit Root ด้วยวิธีAugmented DickeyFuller Test (ADF)
2.2 การทดสอบความสั มพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ
ยาว (Cointegration) การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) และอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย(GPP) ว่ามี
เสถียรภาพในระยะยาวหรือไม่
2.3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ
สั้น (Error Correction Model : ECM) ขั้นตอนนี้เป็นการ
วิเคราะห์กลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะสั้นของ
ปริ ม าณเงิ น ตามความหมายกว้ า ง (M2 ) และอั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย(GPP)
2.4 การทดสอบสมมติฐานความเป็นเหตุเป็นผล
(Granger Causality) การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล
ของตั วแปร 2 ตัว คื อปริม าณเงิน ตามความหมายกว้ า ง
(M2) และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย(GPP)

ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบความนิ่ง (Unit root) พบว่า
ข้อมูลตัวแปรปริมาณเงินตามความหมายกว้าง อัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย รายได้
ประชาชาติ ฐานเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค อั ต ราแลกเปลี่ ย น อั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย เงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารพาณิ ชย์ใ น
ประเทศไทย เงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย และสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มี
ลักษณะนิ่ง (stationary) ที่ระดับ I (2)
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การทดสอบความสัมพันธ์ของดุลยภาพในระยะยาว
ตามวิธีการของ Engle and Granger โดยการประมาณ ค่า
สมการถดถอยด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) และทา
การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนจากสมการที่ประมาณได้ว่า
มีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม่ โดยอาศัยการทดสอบ
ด้วย Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller
(ADF) ที่ Order of Integration เท่ากับ 0 หรือ I(0) ที่
ระดับ Level without Trend and Intercept ณ
ช่วงเวลา (Lag) เท่ากับ 0 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้าพบว่า
ข้อมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) สามารถอธิบายได้ว่า ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ซึ่งผล
การทดสอบ Co-integration ได้ผลดังต่อไปนี้
1. ผลการประมาณค่าสมการถดถอยของตัวแปร
ทั้งหมดด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) สามารถเขียนใน
รูปสมการถดถอย ได้ดังนี้
lnM2 = -1.239 – 0.641lnNI – 0.057lnMB + 0.048lnCA – 1.422lnBLOP
ns
ns
ns
ns
ns
(-0.050) (-0.508) (-0.120) (1.365) (-1.164)
+ 2.533lnCPI – 0.439lnE + 0.090lnRP + 0.545lnDD + 0.089lnDT
ns

(1.486) (-0.295)
+ 1.983lnCR
(1.623)

ns

𝑅̅ 2 = 0.982

ns

(0.641)

ns

(0.723)

ns

(0.105)

ns

..........(3)
F-Statistic = 66.902
F-Prob. = 0.015

จากสมการที่ 3 แสดงการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
ระยะยาวระหว่า ง รายได้ป ระชาชาติ ฐานเงิน ดุล บัญ ชี
เดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแสรายวัน
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวม
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และสินเชื่อรวม
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่ง เป็นตัวแปร
อิสระ และปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่งเป็นตัวแปร
ตาม เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Adjusted R-squared (𝑅̅ )
ของแบบจาลอง พบว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 98.2 ( = 0.982)
และจากค่า F-Statistic ที่คานวณได้เท่ากับ 66.902 โดยมี
ค่า Prob. เท่ากับ 0.015 หมายความว่า มีตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
2
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รายได้ ป ระชาชาติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ มี ค่ า เท่ า กั บ
0.641 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตัวแปร
รายได้ประชาชาติ กับ ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ
ฐานเงิน ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ -0.057 แสดง
ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตัวแปร ฐานเงิน กับ
ปริ มาณเงิ นตามความหมายกว้ าง มี ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกันข้าม อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ นสะพั ด ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ มี ค่ า เท่ า กั บ
0.048 แสดงถึงอั ตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตั ว
แปร ดุลบัญชีเดินสะพัด กับ ปริมาณเงินตามความหมาย
กว้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
สินเชื่อภาคเอกชน ค่าสั มประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ 1.422 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตั ว
แปร สิ นเชื่ อภาคเอกชน กั บ ปริมาณเงิ นตามความหมาย
กว้ า ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
ดั ชนี ร าคาผู้ บริ โ ภค ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ มี ค่ า เท่ า กั บ
2.533 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตั ว
แปร ดั ชนีราคาผู้บริโภค กับ ปริมาณเงินตามความหมาย
กว้ า ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งไม่ มี นั ย
สาคัญทางสถิติ
อัต ราแลกเปลี่ ย น ค่า สั มประสิ ท ธิ์ มีค่ า เท่ า กับ 0.439 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตั ว
แปร อัตราแลกเปลี่ยน กับ ปริมาณเงินตามความหมาย
กว้ า ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ
0.090 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตั ว
แปร อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย กั บ ปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
เงินฝากกระแสรายวันของสาขาธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ 0.545 แสดงถึง

อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงระยะยาวของตั ว แปร เงิ น ฝาก
กระแสรายวันของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
กับ ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
เงินฝากรวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ 0.089 แสดงถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของตัวแปร เงินฝากรวมของสาขา
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย กั บ ปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สินเชื่อรวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ 1.983 แสดงถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวของตัวแปร สินเชื่อรวมของสาขา
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย กั บ ปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ผลการทดสอบ Unit Root ของค่า residual จาก
สมการถดถอย
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของส่วนที่เหลือ
(residual) จากสมการถดถอย
ส่วนที่เหลือ
จากสมการ
ถดถอย
lnM2
(resid01)
lnGPP
(resid01)
lnGDP
(resid01)

Lag
Length

Augmented
Dickey-Fuller
test statistic

Prob.

Test critical
value
5% value

0

-3.821321

0.0012**

-1.974028

0

-5.383433

0.0001**

-1.974028

0

-2.645522

0.0123**

-1.968430

หมายเหตุ: Lag Length (Automatic based on AIC, Fixed=0)
** มีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลการทดสอบความ
สัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration test) โดย
ใช้ค่าความคลาดเคลื่อน (residual) นามาทดสอบยูนิท รูท
(unit root test) โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller
(ADF) ที่ Order of Integration เท่ากับ 0 หรือ I(0) ที่
ระดับ Level without Trend and Intercept ณ
ช่วงเวลา (Lag) เท่ากับ 0 พบว่าค่าสถิติ ADF ของ lnM2
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(resid01), lnGPP (resid01) และ lnGDP (resid01)
เท่ากับ -3.821321, -5.383433 และ -2.645522 ตาม
ลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึง
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก แสดงว่ า ข้ อ มู ล มี ลั ก ษณะนิ่ ง
(Stationary)
ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวกับ
ตัวแปรตามทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพในระยะ
ยาว หรือมีลักษณะ Co-integration
เมื่อสมการมีลักษณะ Co-integration แสดงว่าตัว
แปรอนุ ก รมเวลามี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพ (Cointegrating Relationship) สามารถนามาสร้างแบบ
จาลองการปรับตัวระยะสั้นของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามเพื่ อ เข้ า สู่ ดุ ล ยภาพระยะยาวได้ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แบบที่
เชื่อมโยงค่าตัวแปรระหว่างระยะสั้นกับระยะยาว โดยค่า
สัมประสิทธิ์หน้า Error Term จะต้องมีค่าน้อยกว่า 0 แสดง
ถึงความเร็วในการปรับตัว (Speed of Adjustment) ของ
ดุลยภาพในระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว
ผลการทดสอบการวิเคราะห์เชิงดุลยภาพในระยะ
สั้นตามแบบจาลอง ECM มี 2 สมการ ดังนี้
 lnM2 = - 0.006 - 0.024  lnNI + 0.027  lnMB + 0.046  lnCA
(-0.522)ns (-0.076) ns (0.342) ns (3.982)**
– 0.963  lnBLOP + 1.819  lnCPI – 0.577  lnE
+ 0.049  lnRP
(-4.532)** (5.661)** (-1.915) ns (3.333) ns
+ 0.197  lnDD + 1.192lnDT + 1.241  lnCR –
1.504ECMt-1
(1.944) ns (1.832) ns (6.441)** (-4.975)** …(4)

จากสมการที่ 4 แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะสั้น ระหว่างตัวแปร รายได้ประชาชาติ ฐานเงิน ดุล
บัญ ชีเ ดิน สะพั ด สิ นเชื่อ ภาคเอกชน ดั ชนีร าคาผู้บ ริโ ภค
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแส
รายวันของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝาก
รวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และสินเชื่อ
รวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ไทย ซึ่งเป็นตั ว
แปรอิสระ และ ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่งเป็นตัว
แปรตาม พบว่ า ความสั ม พั นธ์ เ ชิ งดุ ลยภาพในระยะสั้ น
(ECM) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าความคลาดเคลื่อนมี
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ค่า -1.504 ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีที่ว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนของการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวจะต้อง
ลดลงเรื่ อ ยๆ และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า เมื่ อ เกิ ด ภาวะใดๆที่ ท าให้ การ
เปลี่ ย นแปลงของรายได้ ป ระชาชาติ ฐานเงิ น ดุ ลบั ญ ชี
เดิ นสะพั ด สิ นเชื่ อภาคเอกชน ดั ชนีราคาผู้ บริ โ ภค อัต รา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแสรายวัน
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวมของ
สาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และสินเชื่อรวมของ
สาขาธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ไทยออกจากดุล ยภาพ
แล้ ว จะมี ค วามเร็ ว ในการปรั บ ตั ว ( speed
of
adjustment) ของรายได้ประชาชาติ ฐานเงิน ดุลบัญชี
เดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เงินฝากกระแสรายวัน
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เงินฝากรวมของ
สาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และสินเชื่อรวมของ
สาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ไทย เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพใน
ระยะยาว หมายความว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้
ประชาชาติ ฐานเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด สินเชื่อภาคเอกชน
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค อั ต ราแลกเปลี่ ย น อั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบาย เงินฝากกระแสรายวันของสาขาธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย เงินฝากรวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย และสินเชื่อรวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ในระยะสั้ น จะส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้าง เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
InGPP2 = 0.461 – 2.273InM2 – 0.902ECMt-1
(1.523)ns (-0.714)ns
(-4.927)** …..(5)

จากสมการที่ 5 แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะสั้น ระหว่างตัวแปร ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระ และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัว
แปรตาม พบว่ า ความสัม พั น ธ์เ ชิ งดุล ยภาพในระยะสั้ น
(ECM) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าความคลาดเคลื่อนมี
ค่า -0.902 ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีที่ว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนของการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวจะต้อง
ลดลงเรื่ อ ยๆ และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า เมื่ อ เกิ ด ภาวะใดๆที่ ท าให้ ก าร
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เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่ง เป็น
ตัวแปรอิสระ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรตาม จะมี ค วามเร็ ว ในการ
ปรับตัว (speed of adjustment) ของปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว ดังนั้น
กรณีที่ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่ง เป็นตัวแปร
อิ ส ระ และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรตาม แบบจ าลองจะมี ก าร
ปรับตัวในระยะสั้น หมายความว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ในระยะสั้น จะส่งผล
ให้ อั ตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
(Granger Causality)
เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวได้แล้ว ต่อไปจะทดสอบว่าตัวแปรใดที่
เป็นเหตุ หรือตัวแปรใดที่เป็นผล หรือตัวแปรทั้งสองเป็น
ตั ว ก าหนดซึ่ ง กั น และกั น นั่ น คื อ ตั ว แปร ทั้ ง สองมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น สองทิ ศ ทาง คื อ ปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้ า ง เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระ และอั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นตัวแปร
ตาม ตามวิธีของ Granger causality ซึ่งจะได้ผลการ
ทดสอบตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบGranger Causility เมื่อมี
การปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็น Growth Rate ทีl่ ag 2
สมมติฐานหลัก

F-Statistic
(Probability)
ปริมาณเงิน ตามความหมายกว้า ง(M2) ไม่เป็ น
2.53716
สาเหตุของ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(0.12847)
ของประเทศไทย (GPP)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.60189
ไทย (GPP) ไม่เป็นสาเหตุของ ปริมาณเงินตาม
(0.24918)
ความหมายกว้าง(M2)

ที่มา : จากการคานวณ
** มีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

กรณีสมมติฐานหลักปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
(M2) ไม่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย (GPP) พบว่าค่า Probability
ของ F-Statistic เท่ากับ 0.12847 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลัก ณ ระดั บนั ยสาคัญ 0.05 ซึ่งหมายถึ ง
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ไม่เป็นสาเหตุของ อัตรา
การเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และใน
กรณีสมมติฐานหลัก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย (GPP) ไม่เป็นสาเหตุของ ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง(M2) พบว่าค่า Probability ของ F-Statistic
เท่ากับ 0.24918 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ซึ่งหมายถึง อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ไทย ไม่เป็นสาเหตุของปริมาณเงิน
ตามความหมายกว้าง

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบความนิ่ง (Unit root) พบว่าตัว
แปรทั้งหมด มีลักษณะนิ่ง (stationary) ที่ระดับ I (2)
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของดุลยภาพใน
ระยะยาว (Cointegration) ตามวิธีการของ Engle and
Granger โดยการวิเคราะห์จากตัวแปรทั้งหมด สามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว กั บ ตั ว แปรตามมี
ความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพในระยะยาว หรือมีลักษณะ
Co-integration
จากผลการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะสั้ น (Error-Correction Model
:ECM)
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ และตั ว แปรตาม
พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้ า ง ในระยะสั้ น จะส่ ง ผลให้ อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย
จากการทดสอบการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล
(Granger Causality Model) ตัวแปรตาม และตัวแปร
อิสระ มีความสัมพันธ์กันทั้งสองทิศทาง

จากตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุ
เป็นผลในช่วงเวลาที่เหมาะสม (lag) เท่ากับ 2 โดยทาการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี้
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ
คือ สินเชื่อภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค และสินเชื่อรวม
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถนา
ปริมาณเงินในความหมายกว้างมาเป็นตัวชี้นาทางการเงิน
ได้ เนื่องจากปริมาณเงินตามความหมายกว้างมีความเร็วใน
การปรั บ ตั ว ในระยะสั้ น ออกจากจุ ด ดุ ล ยภาพแล้ ว ใน
ช่วงเวลาถัดไปจะมีการปรับตัวเพื่อให้กลับเข้าสูด่ ุลยภาพใน
ระยะยาวได้ดีด้วย ซึ่งจะช่ วยให้การดาเนินนโยบายทาง
การเงินให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้
และผลจากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ งดุ ล ย
ภาพระยะสั้น(Error-Correction Model : ECM) ทาให้
ทราบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของปริ ม าณเงิ น ตาม
ความหมายกว้ า ง ในระยะสั้ น จะส่ งผลให้ อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ข้อค้นพบนี้จะนามาเป็นประโยชน์ คือ จะใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การศึ ก ษาพั ฒ นา การ
กาหนดนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับปริมาณเงิน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ต่อไป
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2. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใช้ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลารวม 17 ปี ซึ่ง
อาจเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไป ทาให้มีข้อจากัดในการหา
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ทาให้ค่าดัชนีในบางช่วง เวลามีค่าไม่
ตรงตามทฤษฎี และอาจไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดมาก่อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยธรรมชาติ ซึ่งมี
ผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ที่สนใจในหัวข้อนี้นั้นอาจใช้ข้อมูล
ให้มากกว่านี้เพื่อให้การศึกษานั้นมีประสิทธิภาพสูงและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือให้ทาการศึกษาเป็นกลุ่ม
ประเทศ (Cross Countries) เปรียบเทียบกันก็ได้
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