
บทที่ 5 
การวิเคราะหการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลท่ีมีตอ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลที่มีตอ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงจะวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการใชจายของ
รัฐบาล การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ และการดําเนินนโยบาย
การเงินและการคลังของรัฐบาลวาจะสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไร การวิเคราะหนี้
เปนการวิเคราะหขอมูลรายไตรมาศ ในชางเวลาปพ.ศ. 2541 ถึง ปพ.ศ. 2551 การวิเคราะหคร้ังนี้จะ
ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชเทคนิกโคอินทิเกรช่ัน โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหดังนี้ 
ข้ันตอนแรกทดสอบขอมูลวามีลักษณะนิ่งหรือไมนิ่ง มีความสัมพันธอยูท่ีอันดับเทาไร โดยใช
เทคนิค Augment Dickey – Fuller Test (ADF) ในการทดสอบข้ันตอนท่ีสองเปนการประมาณคา
ความสัมพันธในระยะยาว (Cointegration) ของแบบจําลอง โดยใชวิธีของ Johansen และ Juselius 
และข้ันตอนสุดทาย เม่ือพบวาแบบจําลองมีความสัมพันธในระยะยาวแลว จะพิจารณาการปรับตัว
เขาหาดุลยภาพในระยะส้ัน (Error Correction) ดวยวิธีการ Error Correction Mechanism (ECM)  

โดยตัวแปรท่ีใชในวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการใชจายของรัฐบาล การเก็บภาษีอากร
ของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ และการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาลวาจะสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบไปดวยการผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ( )Y  การใชจายท้ังหมดของรัฐบาล ( )G  การสงออก ( )X  การนําเขา ( )M  
ปริมาณเงินตามความหมายอยางกวาง ( )

sM  การบริโภคของภาคเอกชน ( )C  ภาษี ( )T  ปริมาณ
พันธบัตรรัฐบาล ( )B  ปริมาณเงินท่ีอยูในมือของรัฐบาล ( )

sGM  ระดับราคา ( )P  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงขอมูลตัวแปรของการศึกษาการดําเนนินโยบายการเงินและการคลัง ตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

      (ลานบาท) 

                 ขอมูล Max Min Mean  Average Standard Deviation 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภาย      

    ในประเทศ  2,321,431 1,108,838 1,464,794 1,584,262 387,980 

2.  การบริโภคของภาคเอกชน 1,271,005 615,049 843,811 886,641 206,571 

3.  การใชจายท้ังหมดของรัฐบาล 435,440 183,502 253,544 279,139 73,625 

4.  การสงออก  1,938,503 625,559 963,266 1,096,337 362,068 

5.  การนําเขา  1,897,865 437,768 860,807 999,149 383,673 

6.  ปริมาณเงินตามความหมาย      

     อยางกวาง  9,733,169 5,452,123 6,817,102 7,188,838 1,240,574 

7.   ภาษี  501,189 157,552 247,611 262,080 85,521 

8.   ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล 2,095,097 28,106 1,290,072 1,219,104 580,361 

9.   ปริมาณเงินที่อยูในมือ      

      ของรัฐบาล  20,357 1,062 12,254 9,566 6,849 

10. อัตราดอกเบ้ียที่ใหแกเงิน      

      ฝากประจํา (รอยละ) 10 1 2.04 2.78 2.29 

11. อัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน (รอยละ) 12.5 2.75 4 4.93 2.71 

12. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 112.8 93.7 100.3 101.8 4.74 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
5.1 การทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยใชวิธียูนิทรูท (Unit Root)   

การทดสอบความนิ่งของตัวแปรตางๆ ประกอบไปดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ( )Y  
การใชจายท้ังหมดของรัฐบาล ( )G  การสงออก  ( )X  การนําเขา  ( )M  ปริมาณเงินตาม
ความหมายอยางกวาง ( )

sM  การบริโภคของภาคเอกชน ( )C  ภาษี ( )T  ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล 
( )B  ปริมาณเงินท่ีอยูในมือของรัฐบาล ( )

sGM  ระดับรายไดท่ีแทจริง ( )PY  อัตราภาษีตอรายได 

( )YT  อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา ( )i  อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคาร

พาณิชย ( )b  และคา Logarithm ของตัวแปรท้ังหมด 
การทดสอบ unit root ตามวิธีของ Augment Dickey – Fuller Test (ADF) นั้นตัวปรอิสระตองมี 

order of integration เทากันกับตัวแปรตามจึงสามารถหาความสัมพันธในระยะยาวได เม่ือพิจารณา 
ADF Test statistic ท่ีคํานวณไดไปเปรียบเทียบกับคาวิกฤต MacKinnon อธิบายไดวา ณ ระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 คาสถิติในรูปแบบจําลองท่ีมีคาคงท่ี (Intercept) เทียบกับคา -3.592462 สวน
คาสถิติในรูปแบบจําลองทีมีคาคงท่ีและคาแนวโนม (Trend and Intercept) เทียบกับคาวิกฤติ -
4.186481 และคาสถิติในรูปแบบจําลองท่ีไมมีคาคงท่ีและคาแนวโนม (Non) เท่ียบกับคาวิกฤติ -
2.619851 พบวาคาสถิติท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคาวิกฤติทุกตัวแปร นั้นคือ ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 ท่ี order of integration เทากับ I(0) มีตัวแปร ภาษี ( )T  ระดับรายไดท่ีแทจริง ( )PY  

อัตราภาษีตอรายได ( )YT  อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา ( )i  อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลาง

คิดจากธนาคารพาณิชย  ( )b  Logarithm ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ( )LnY  
Logarithm ของการใชจายท้ังหมดของรัฐบาล  ( )LnG  Logarithm ของการสงออก  ( )LnX  
Logarithm ของภาษี ( )LnT  Logarithm ของปริมาณพันธบัตรรัฐบาล ( )LnB  Logarithm ของ
ระดับรายไดท่ีแทจริง ( )PLnY  Logarithm ของอัตราภาษีตอรายได ( )YLnT  Logarithm ของอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา ( )Lni  และ Logarithm ของอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจาก
ธนาคารพาณิชย ( )Lnb  มีลักษณะเปน Stationary ท่ี order of integration ระดับนี้  

เม่ือทําการทดสอบ order of integration ท่ีระดับสูงข้ึนจากการทดสอบ เทากับ 1 หรือ I(1) พบวา 
วา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 คาสถิติในรูปแบบจําลองท่ีมีคาคงท่ี (Intercept) เทียบกับคา
วิกฤติ -3.596616 สวนคาสถิติในรูปแบบจําลองทีมีคาคงท่ีและคาแนวโนม (Trend and Intercept) 
เทียบกับคาวิกฤติ -4.192337 และคาสถิติในรูปแบบจําลองท่ีไมมีคาคงท่ีและคาแนวโนม (Non) 
เทียบกับคาวิกฤติ -2.622585 พบวาคาสถิติท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคาวิกฤติทุกตัวแปร นั้นคือ ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ท่ี order of integration เทากับ I(1) พบวาตัวแปร ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ( )Y  การใชจายท้ังหมดของรัฐบาล ( )G  การสงออก ( )X  การนําเขา ( )M  
ปริมาณเงินตามความหมายอยางกวาง ( )

sM  การบริโภคของภาคเอกชน ( )C  ปริมาณพันธบัตร
รัฐบาล ( )B  ปริมาณเงินท่ีอยูในมือของรัฐบาล ( )

sGM   Logarithm ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ( )LnY  Logarithm ของการใชจายท้ังหมดของรัฐบาล ( )LnG  Logarithm ของ
การสงออก  ( )LnX  Logarithm ของภาษี  ( )LnT  Logarithm ของปริมาณพันธบัตรรัฐบาล 
( )LnB  Logarithm ของปริมาณเงินท่ีอยูในมือของรัฐบาล ( )

sGM   Logarithm ของระดับรายไดท่ี
แทจริง ( )PLnY  และ Logarithm ของอัตราภาษีตอรายได ( )YTLn  มีลักษณะเปน Stationary ท่ี 

order of integration ระดับนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 ผลการทดสอบ Unit Root ตามวิธีของ Augment Dickey – Fuller Test (ADF) 
   

    Level    1st difference     
Variables Intercept Trend and None Intercept Trend and None I(d) 

    Intercept     Intercept     

Y  0.332522 -3.144137  2.551936 -8.8298*** -9.5836*** -5.9205*** I(1) 

G -0.463576 -2.660816  1.453922 -12.383*** -12.272*** -12.039*** I(1) 

X -0.417912 -3.99357**  1.201701 -7.0430*** -7.2083*** -6.4165*** I(1) 

M -0.236265 -3.346290*  1.780801 -6.3773*** -6.2274*** -5.5735*** I(1) 

MS  2.597876 -0.276556  8.369370 -4.6905*** -6.0613*** -2.13352** I(1) 

C 385126 -3.127415  4.931658 -8.5235*** -8.9760*** -2.7195*** I(1) 

T -2.658022* -9.2359*** -0.586203 -10.585*** -10.407*** -10.372*** I(0) 

B -1.92725 -3.58202**  3.131122 -6.1172*** -6.2118*** -2.7350*** I(1) 

GMs -1.527649 -2.473480 -1.768322* -6.923923*** -6.836490*** -6.849376*** I(1) 

Y/P -0.489015 -4.8363***  1.231540 -12.737*** -12.588*** -9.9103*** I(0) 

T/Y -8.5521*** -11.718*** -0.851389 -11.785*** -11.590*** -11.935*** I(0) 

i -5.1649*** -4.8141*** -4.1679*** -3.41302** -3.94248** -3.1579*** I(0) 

b -3.8119*** -3.458584* -2.43996** -3.40349** -3.67565** -3.3102*** I(0) 

LNY  0.114444 -4.3410***  2.450944 -11.487*** -11.875*** -6.8755*** I(0) 

LNG -0.759565 -5.4386***  1.553349 -11.689*** -11.549*** -11.382*** I(0) 

LNX -0.38384 -5.0869***  1.502873 -6.3528*** -6.2130*** -6.5440*** I(0) 

LNM -0.468955 -2.847437  2.338288 -5.7524*** -5.5645*** -4.9942*** I(1) 

LNMS  1.256125 -1.007345  8.431966 -5.1098*** -5.7616*** -2.30295** I(1) 

LNC  0.557328 -4.4232***  4.815197 -8.5271*** -8.5546*** -2.7344*** I(1) 

LNT -2.272752 -9.6666***  0.217411 -11.577*** -11.338*** -11.206*** I(0) 

LNB -9.1789*** -17.261***  1.895247 -15.529*** -15.825*** -14.655*** I(0) 

LNGMs -0.594947 -2.044005 -1.533174 -5.1510*** -5.0970*** -5.0272*** I(1) 

LNY/P -0.538159 -5.8121***  1.257670 -13.961*** -13.759*** -10.493*** I(0) 

LNT/Y -8.9650*** -11.846*** -0.213792 -12.856*** -12.642*** -13.021*** I(0) 

LNi -2.601735 -3.007021 -2.54753** -3.15285** -3.201394* -2.9819*** I(1) 

LNb -3.26546** -2.993942 -1.526894 -3.35087** -3.53464** -3.2822*** I(1) 

หมายเหตุ: * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1  ** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05    
*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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ตารางท่ี 5.3 คาสถิติ MacKinnon critical values 

 

                                  MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root   

    Level     1th differnce   

Critical Intercept Trend and None Intercept Trend and None 

value   Intercept     Intercept   

1% -3.592462 -4.186481 -2.619851 -3.596616 -4.192337 -2.622585 

5% -2.931404 -3.51809 -1.948686 -2.933158 -3.520787 -1.949097 

10% -2.603944 -3.189732 -1.612036 -2.604867 -3.191277 -1.611824 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 
5.2 การประมาณคาการใชจายเงิน การเก็บภาษี และการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  

ในสวนนี้จะทําการประมาณคาการใชจายเงิน การเก็บภาษี และการควบคุมปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อนําผลท่ีไดจากการประมาณคานําไปวิเคราะหผลกระทบของการดําเนิน
นโยบายการเงินและการคลังตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

5.2.1 การประมาณคาการใชจายเงินของรัฐบาล  
จากฟงกชันการใชจายเงินของรัฐบาล คือ 
 

( )
1,,, −ΔΔ= ts GGMBTGG        

 
โดยสามารถเขียนฟงกชันการใชจายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิง

เสนตรง ไดดังนี้ 
 

tttsttt GGMBTG εβββββ ++Δ+Δ++= −143210     
 
สามารถเขียนฟงกชันการใชจายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm 

ไดดังนี้ 
 



 129 

tttsttt GGMBTG εβββββ ++Δ+Δ++= −143210 lnlnlnlnln  
 
ดังนั้นสามารถประมาณคาการใชจายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิง

เสนตรง และแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm ไดดังนี้ 
 
1)  การใชจายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง  

จากฟงกชันการใชจายเงินของรัฐบาล รูปสมการท่ีใชทดสอบ คือ 
 

tttsttt GGMBTG εβββββ ++Δ+Δ++= −143210  
 
ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 
 
1.1) การทดสอบ Cointegration 

ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได การ
เปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล กับการใช
จายเงินของรัฐบาล พบวา มูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได การเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และ
การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล มีความสัมพันธในระยะยาวกับการใชจายเงินของรัฐบาล 
โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ VAR model ท่ีมี no intercepts or trends ใน 
cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 4 ซ่ึงหมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 4 
ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมี
คาเทากับ 1 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมี
คานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงในท่ีนี้คาสถิติท่ีคํานวณไดจากท้ังของวิธี maximal eigenvalu และ trace มีคา r เทากัน 
ท่ีคา r = 1 ดังนั้นจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการประมาณคา จึงมี 1 
เวกเตอรดวยกัน 
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ตารางท่ี 5.4 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการการใชจายเงินของรัฐบาล 
 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         38.3542            23.9200                 21.5800        
r<= 1*       r = 2         12.0498            17.6800                 15.5700        
r<= 2       r = 3          8.1820            11.0300                  9.2800        
r<= 3       r = 4         .96893             4.1600                  3.0400     
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1         59.5548            39.8100                 36.6900        
r<= 1*       r>= 2         21.2007            24.0500                 21.4600        
r<= 2       r>= 3          9.1509            12.3600                 10.2500        
r<= 3       r = 4          .96893             4.1600                  3.0400  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา 

 
จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 1 หมายถึง

แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 1 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คือมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได การเปล่ียนแปลงปริมาณ
พันธบัตรรัฐบาล และการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล มีผลตอการใชจายเงินของรัฐบาลใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา เม่ือมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได
เปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
0.92824 ลานบาท เม่ือการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผล
ใหการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.068659 ลานบาท และเม่ือการ
เปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการใชจายเงินของรัฐบาล
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 3.3547 ลานบาท 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของการใชจายเงินของรัฐบาล 
 

Variable                  Vector 1*  

G                   .2927E-5                                                    
                   (-1.0000)                                                   
T                  -.2717E-5                                                    
                  (.92824)                                                   
B                  -.2009E-6                                                    
                   (.068659)                                                   
GMs                -.9818E-5                                                    
                   (3.3547) 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
1.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการการใชจายเงินของรัฐบาลตามรูปแบบของ 

ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้นเวกเตอร1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.27829 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของการใชจายเงินของรัฐบาลมีคารอยละ 27.829
หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหการใชจายเงินของรัฐบาลในไตรมาศปจจุบันเกิด
การเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว การใชจายเงินของรัฐบาลในไตรมาศถัดไปจะมีการ
ปรับตัวรอยละ 27.829 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาว เม่ือพิจารณาผลกระทบในระยะส้ัน
ของการเก็บภาษีของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เงินของรัฐบาล ตอการใชจายเงินของรัฐบาล พบวา  การเก็บภาษีของรัฐบาล (dT1) การเปล่ียนแปลง
ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล (dB1) และการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล (dGMs1) ไมมี
นัยสําคัญในการอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตอการใชจายเงินของรัฐบาล 
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ตารางท่ี 5.6 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการการใชจายเงินของรัฐบาล 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dG1                        -.59975               .16589              -3.6155[.001]  
dT1                        -.22135               .15651              -1.4143[.169]  
dB1                       -.042383              .079138              -.53556[.597]  
dGMs1                      -1.2571               1.9695              -.63828[.529]  
dG2                        -.27399               .18907              -1.4492[.159]  
dT2                        -.17201               .11361              -1.5140[.142]  
dB2                        -.12865              .082176              -1.5655[.129]  
dGMs2                      -1.3255               1.9300              -.68681[.498]  
dG3                        -.22077               .16492              -1.3387[.192]  
dT3                       -.061089              .15639              -.39061[.699]  
dB3                       -.068530              .079876              -.85795[.398]  
dGMs3                       .49511               1.9068                 .25965[.797]  
ecm1(-1)*                   -.27829              .088404              -3.1479[.004] 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย  
cointegrating VAR = 4 

 
1.3) สมการการใชจายเงินของรัฐบาล 

 
( ) ( ) ( )

s
GMBTG 3.3547.06865900.92824 ++=  

 
อธิบายไดวา เม่ือมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บไดเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผล

ใหการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.92824 ลานบาท เม่ือการ
เปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการใชจายเงินของ
รัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.068659 ลานบาท และเม่ือการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ของ 
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รัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน 3.3547 ลานบาท 

กลาวคือมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได การเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล 
และการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล เพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางบวกตอการใช
จายเงินของรัฐบาล หรือทําใหการใชจายเงินของรัฐบาลเพ่ิมสูงข้ึน 
 

2) การใชจายเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm 
จากฟงกชันการใชจายเงินของรัฐบาล รูปสมการท่ีใชทดสอบ คือ 
 

tttsttt GGMBTG εβββββ ++Δ+Δ++= −143210 lnlnlnlnln  
 
ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 

 
2.1) การทดสอบ Cointegration 

ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษี
ท่ีรัฐบาลเก็บได อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เงินของรัฐบาล กับอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล พบวาอัตราการเปล่ียนแปลง
มูลคาภาษีท่ี รัฐบาลเก็บได  อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล  และอัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล มีความสัมพันธในระยะยาวกับอัตราการเปล่ียนแปลงการใช
จายเงินของรัฐบาล โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ VAR model ท่ีมี no intercepts or 
trends ใน cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 4 ซ่ึงหมายความวาขอมูลในชวงเวลากอน
หนานั้น 4 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ี
เหมาะสมมีคาเทากับ 2 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติ
ท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating 
vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในที่นี้คาสถิติท่ีคํานวณไดจากท้ังของวิธี maximal eigenvalu ใหคา r = 1 
และ trace ใหคา r = 2 เม่ือพิจารณาท้ังสองวิธีแลวพบวาคา trace ใหคาสถิติท่ีดีกวา ดังนั้นจํานวน 
cointegrating vectors ที่เหมาะสมท่ีจะใชในการประมาณคา จึงมี 2 เวกเตอรดวยกัน 
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ตารางท่ี 5.7  ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงิน
ของรัฐบาล 

 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         36.1473            23.9200                 21.5800        
r<= 1*       r = 2         16.7182            17.6800                 15.5700        
r<= 2       r = 3          7.3662            11.0300                  9.2800        
r<= 3       r = 4          .94080             4.1600                  3.0400      
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1         61.1725            39.8100                 36.6900        
r<= 1       r>= 2         25.0252            24.0500                 21.4600        
r<= 2*       r>= 3          8.3070            12.3600                 10.2500        
r<= 3       r = 4          .94080             4.1600                  3.0400  
ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา 

  
จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 2 หมายถึง

แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 2 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คืออัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล มีผลตอ
อัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมใน
ระยะยาวไดวา  เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บไดเปล่ียนไปรอยละ 1 จะมีผลให
อัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.044701
เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาลเปล่ียนไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการ
เปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.80429 และเม่ือ
อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาลเปล่ียนไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลง
การใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.14645 
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ตารางท่ี 5.8 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของอัตราการเปล่ียนแปลงการใช
จายเงินของรัฐบาล 

 

Variable                  Vector 1* Vector 2  

LNG  .82199          6.0960                                     
                     (-1.0000)     (-1.0000)                                    
LNT  -.036744         -9.4646                                     
                     (.044701)     (1.5526)                                    
LNB  -.66112          2.9349                                     
                     (.80429)    (-.48145)                                    
LNGMS -.12038         .025951                                     
                     (.14645)     (-.0042570) 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
2.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของ

รัฐบาลตามรูปแบบของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นเวกเตอร1 ที่มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.079507 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล
มีคารอยละ 7.9507 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงการใช
จายเงินของรัฐบาลในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว อัตราการ
เปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลในไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 7.9507 เพื่อใหกลับ
เขาสูดุลยภาพในระยะยาว เม่ือพิจารณาผลกระทบในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษี
ท่ีรัฐบาลเก็บได อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เงินของรัฐบาล มีผลตออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงิน พบวา อัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษี
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ท่ีรัฐบาลเก็บได (dLNT1) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สามารถอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตออัตรา
การเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล แตอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล  
(dLNB1) และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาล (dLNGMS1)ไมมีนัยสําคัญในการ
อธิบายผลกระทบในระยะส้ันตออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล  

 
 
ตารางท่ี 5.9 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dLNG1                        -.19320               .23237              -.83141[.413]  
dLNT1                        -.85096               .31579              -2.6947[.012]  
dLNB1                        .047544               .28301                 .16800[.868]    
dLNGMS1                    -.4419E-3             .053106                       -.0083208[.993]  
dLNG2                       -.078206              .19690              -.39718[.694]  
dLNT2                        -.52533               .22154              -2.3712[.025]  
dLNB2                        -.10295               .15735              -.65429[.519]  
dLNGMS2                     -.047558              .053396              -.89067[.381]  
dLNG3                        -.16067               .14604              -1.1002[.281]  
dLNT3                        -.27427               .16824              -1.6302[.115]  
dLNB3                        -.15677               .10925              -1.4349[.163]  
dLNGMS3                      .040964              .052414                 .78153[.442] 
ecm1(-1)                    -.079507              .033351              -2.3840[.025]  
ecm2(-1)                     -.71680               .24733              -2.8982[.008]  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 4 

 
 
 
 



 137 

2.3) สมการอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล 
 

 ( ) ( ) ( )
s

GMLnBLnTLnG LN0.146450.804290.044701 ++=  
 
อธิบายไดวา เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บไดเปล่ียนไปรอย

ละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
รอยละ 0.044701 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณพันธบัตรรัฐบาลเปล่ียนไปรอยละ 1 จะมีผลให
อัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.80429 
และเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาลเปล่ียนไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการ
เปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.14645 

กลาวคืออัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาภาษีท่ีรัฐบาลเก็บได อัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล และอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินของรัฐบาลเพ่ิมสูงข้ึนจะสงผล
กระทบในทางบวกตออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาล หรือทําใหอัตราการ
เปล่ียนแปลงการใชจายเงินของรัฐบาลเพ่ิมสูงข้ึน 
 

5.2.2 การประมาณคาการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  
จากฟงกชันการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล คือ 
 

( )
1, −= tTYTT          

 
โดยสามารถเขียนฟงกชันการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิง

เสนตรง ไดดังนี้ 
 

tttt TYT εβββ +++= −1210
       

 
สามารถเขียนฟงกชันการเก็บภาษีของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm ได

ดังนี้ 
 

tttt TYT εβββ +++= −1210 lnlnln  
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ดังนั้นสามารถวิเคราะหการเก็บภาษีของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง 
และแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm ไดดังนี้ 

 
1) การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง  

จากฟงกชันการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล รูปสมการท่ีใชทดสอบ คือ 
 

tttt TYT εβββ +++= −1210  
 
ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้        
 
1.1) การทดสอบ  Cointegration 

ในการทดสอบความ สัมพันธ ระยะยาวระหว า งผ ลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ กับการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล พบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มี
ความสัมพันธในระยะยาวกับการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ี
เหมาะสมคือ VAR model ท่ีมีrestricted intercepts and no trend ใน cointegration vectors ท่ีมีความ
ยาว lag เทากับ 4 ซ่ึงหมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 4 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับ
ชวงเวลาในปจจุบัน โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 1 ซ่ึงมาจากการ
พิจารณาคาสถิติ maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical 
value ท่ี 95% ก็แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีนี้คาสถิติ
ท่ีคํานวณไดจากท้ังของวิธี maximal eigenvalu และ trace มีคา r เทากัน ท่ีคา r = 1 ดังนั้นจํานวน 
cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการประมาณคา จึงมี 1 เวกเตอรดวยกัน 
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ตารางท่ี 5.10 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล 
 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         14.2822            15.8700                 13.8100        
r<= 1*       r = 2          6.6677             9.1600                  7.5300    
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1         20.9499            20.1800                 17.8800        
r<= 1*       r = 2          6.6677             9.1600                  7.5300   
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา 

 
 จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 1 หมายถึง

แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 1 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีผลตอการเก็บภาษี
อากรของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา  เม่ือผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.18187 ลานบาท 
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ตารางท่ี 5.11 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของสมการการเก็บภาษีอากรของ  
รัฐบาล 

 

Variable                  Vector 1*  

T  .1504E-4                                                    
(-1.0000)                                                   

Y                  -.2735E-5                                                    
                   (.18187)                                                   
Intercept .72266                                                    
                   (-48062.9)                                                   
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
1.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลตามรูปแบบ

ของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.1 ดังนั้นเวกเตอร1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.50176 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.1 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลมีคารอยละ 
50.176 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหมูลคาของการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลใน
ไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว มูลคาการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
ในไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 50.176 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาว เม่ือพิจารณา
ผลกระทบในระยะส้ันของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ตอการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลพบวา  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (dY1) ไมมีนัยสําคัญในการอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตอการ
เก็บภาษีอากรของรัฐบาล 
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ตารางท่ี 5.12 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dT1                        -1.5633               .25403              -6.1540[.000]  
dY1                        .085167              .095144                 .89514[.377]  
dT2                        -1.5011               .20663              -7.2648[.000]  
dY2                        .010440              .094375                 .11062[.913]  
dT3                        -1.1261               .14083              -7.9963[.000]  
dY3                         .40980              .098621                 4.1553[.000]  
ecm1(-1)                    .50176               .27129                 1.8496[.073] 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 4 

 
1.3) สมการการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  

 
( )YT .181870=  

 
อธิบายไดวา เม่ือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท 

จะมีผลใหการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.18187 ลานบาท 
กลาวคือเม่ือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงข้ึนจะสงผลกระทบใน

ทางบวกตอการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล หรือทําใหการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเพ่ิมสูงข้ึน 
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2) การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm 
จากฟงกชันการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล รูปสมการท่ีใชทดสอบคือ 
 

tttt TYT εβββ +++= −1210 lnlnln  
 
ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้        
 
2.1) การทดสอบ  Cointegration 

ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ กับการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล พบวาอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ  มีความสัมพันธในระยะยาวกับอัตราการเปล่ียนแปลงการเกบ็ภาษีอากร
ของรัฐบาล โดยอยูในรูปแบบความสัมพนัธท่ีเหมาะสมคือ VAR model ท่ีมี restricted intercepts 
and no trends  ใน cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 4 ซ่ึงหมายความวาขอมูลใน
ชวงเวลากอนหนานัน้ 4 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจบัุน โดยมีจํานวน 
cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 1 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ maximal eigenvalu 
และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็แสดงวาคานั้นเปนคา
จํานวนของ cointegrating vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีนีค้าสถิติท่ีคํานวณไดจากท้ังของวิธี maximal 
eigenvalu และ trace มีคา r เทากัน ท่ีคา r = 1 ดังนั้นจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใชในการประมาณคา จึงมี 1 เวกเตอรดวยกนั 
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ตารางท่ี 5.13 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษี   
                         อากรของรัฐบาล 
 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         14.2522            15.8700                 13.8100        
r<= 1       r = 2          5.7952             9.1600                  7.5300  
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1         20.0474            20.1800                 17.8800        
r<= 1       r = 2          5.7952             9.1600                  7.5300    
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา 

 
จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 1 หมายถึง

แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 1 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คืออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
มีผลตออัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบาย
พฤติกรรมในระยะยาวไดวา  เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เปล่ียนแปลงไปรอยละ  1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 1.1870 
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ตารางท่ี 5.14 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของสมการอัตราการเปล่ียนแปลง 
         การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล 

 

Variable                  Vector 1*  

LNT                  -8.0947                                                    
                   (-1.0000)                                                   
LNY                   9.6081                                                    
                   (1.1870)                                                   
Intercept           -16.0898                                                    
                   (-1.9877)                                
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
2.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลตามรูปแบบ

ของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.1 ดังนั้นเวกเตอร1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.41110 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.1 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาลมีคารอยละ 41.110 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหอัตราการเปล่ียนแปลง
การเก็บภาษีอากรของรัฐบาลในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว 
อัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลในไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 41.110 
เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาว เม่ือพิจารณาผลกระทบในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ตออัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล พบวา  
อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (dLNY1) ไมมีนัยสําคัญในการอธิบาย
ผลกระทบในระยะส้ันตออัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล 
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ตารางท่ี 5.15 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dLNT1                      -1.4401               .24339              -5.9168[.000]  
dLNY1                       .41056               .56348                 .72862[.471]  
dLNT2                      -1.3824               .19559              -7.0680[.000]  
dLNY2                       .19816               .51160                 .38733[.701]  
dLNT3                      -.94205               .13947              -6.7547[.000]  
dLNY3                       2.3240               .53250                 4.3643[.000]  
ecm1(-1)                    .41110               .23414                 1.7557[.088]  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 4 

 
2.3) สมการอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  

 
( )YT ln1.1870ln =  

 
อธิบายไดวา เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ  1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 1.1870 

กลาวคือเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงข้ึนจะ
สงผลกระทบในทางบวกตออัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล หรือทําใหอัตรา
การเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเพ่ิมสูงข้ึน 
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5.2.3 การประมาณคาปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
จากฟงกชันปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือ 
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โดยสามารถฟงกชันปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิง

เสนตรง ไดดังนี้ 
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สามารถเขียนฟงกชันปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ 

Logarithm ไดดังนี้ 
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ดังนั้นสามารถวิเคราะหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิง

เสนตรง และแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm ไดดังนี้ 
 

1) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง  
จากฟงกชันปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ รูปสมการท่ีใชทดสอบคือ 
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ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 
 
1.1) การทดสอบ Cointegration 

ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราภาษี
ตอรายได  อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย 
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กับการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ พบวาระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราภาษีตอรายได  อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธ
ในระยะยาวกับการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ 
VAR model ท่ีมี no intercepts or trends ใน cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 1 ซ่ึง
หมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 1 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน 
โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 3 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ 
maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical value ที่ 95% ก็
แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในที่นี้คาสถิติท่ีคํานวณได
จากท้ังของวิธี maximal eigenvalu และ trace มีคา r เทากัน ท่ีคา r = 3 ดังนั้นจํานวน cointegrating 
vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการประมาณคา จึงมี 3 เวกเตอรดวยกัน 
 
ตารางท่ี 5.16 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         80.8697            29.9500                 27.5700        
r<= 1       r = 2         41.9934            23.9200                 21.5800        
r<= 2       r = 3         20.6843            17.6800                 15.5700        
r<= 3*       r = 4          7.2392            11.0300                  9.2800        
r<= 4       r = 5          .26515             4.1600                  3.0400   
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1        151.0518            59.3300                 55.4200        
r<= 1       r>= 2         70.1820            39.8100                 36.6900        
r<= 2       r>= 3         28.1887            24.0500                 21.4600        
r<= 3*       r>= 4          7.5044            12.3600                 10.2500        
r<= 4       r = 5          .26515             4.1600                  3.0400  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา 
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จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 3 หมายถึง
แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 3 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คือระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา 
และอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย มีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน
ระบบในทิศทางเดียวกัน และอัตราภาษีตอรายได มีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบใน
ทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา  เม่ือระดับรายไดท่ีแทจริง
เปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน 820.2344 ลานบาท เม่ืออัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจําเปล่ียนแปลงไปรอยละ 
1 จะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 65,778.7 ลาน
บาท และเม่ืออัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผล
ใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 133,318 ลานบาท และ
เมื่ออัตราภาษีตอรายไดเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 25,900,000 ลานบาท 
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ตารางท่ี 5.17 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของเศรษฐกิจปริมาณเงินในระบบ     
         เศรษฐกิจ 

 

Variable                  Vector 1*  Vector 2       Vector  3 

Ms                 -.1014E-6        .2784E-6        .6494E-7                      
                   (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)                     
Y/P                  .8321E-4       -.1509E-3       -.5712E-4                      
                   (820.2344)     (542.2338)     (879.6571)                     
T/Y                   -2.6264          .71730          3.0941                      
                   (-2.59E+07)     (-2576835)     (-4.76E+07)                     
i                  -.0066729         .030259        -.085335                      
                   (65778.7)     (-108701.4)     (1314098)                     
b                   .013524         .017479         .034286                      
                   (133318.0)     (-62791.8)     (-527980.6)  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 

คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
1.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจตามรูปแบบ

ของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm3(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้นเวกเตอร 1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.015307 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบมีคารอย
ละ 1.5307 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ
ในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว การเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน
ระบบในไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 1.5307 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาว  
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ตารางท่ี 5.18 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

ecm1(-1)*                  -.065737             .0077800              -8.4495[.000]  
ecm2(-1)                   .046036              .021338                 2.1575[.037]  
ecm3(-1)                   .015307             .0049942                3.0649[.004] 
 ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

   คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 1 

 
1.3) สมการปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
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อธิบายไดวา เม่ือระดับรายไดท่ีแทจริงเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาทจะมีผลใหการ

เปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 820.2344 ลานบาท เม่ืออัตรา
ดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจําเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน
ระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 65,778.7 ลานบาท และเม่ืออัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลาง
คิดจากธนาคารพาณิชยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 133,318 ลานบาท และเม่ืออัตราภาษีตอรายไดเปล่ียนแปลงไป
รอยละ 1 จะมีผลใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 
25,900,000 ลานบาท 

กลาวคือระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา และอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชยเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางบวกตอการ
เปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ หรือทําใหการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบเพิ่มสูงข้ึน และ
อัตราภาษีตอรายไดเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางลบตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ 
หรือทําใหการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบลดลง  
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2) อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ 
Logarithm 

จากฟงกชันปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ รูปสมการท่ีใชทดสอบคือ 
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ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 
 
2.1) การทดสอบ Cointegration 

 ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงระดับ
รายไดท่ีแทจริง อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีตอรายได  อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ี
ใหแกเงินฝากประจํา อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย กับ
อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ พบวาอัตราการเปล่ียนแปลงระดับรายไดที่แทจริง อัตรา
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตอรายได  อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา 
อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธในระยะ
ยาวกับอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ 
VAR model ท่ีมี no intercepts or trends ใน cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 1 ซ่ึง
หมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 1 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน 
โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 4 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ 
maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็
แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในที่นี้คาสถิติท่ีคํานวณได
จากท้ังของวิธี maximal eigenvalu ใหคา r = 3 และ trace ใหคา r = 4 เม่ือพิจารณาท้ังสองวิธีแลว
พบวาคา maximal eigenvalu ใหคาสถิติท่ีดีกวา ดังนั้นจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใชในการประมาณคา จึงมี 3 เวกเตอรดวยกัน 
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ตารางท่ี 5.19 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ 

 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1         75.6730            29.9500                 27.5700        
r<= 1       r = 2         28.2723            23.9200                 21.5800        
r<= 2       r = 3         11.8316            17.6800                 15.5700        
r<= 3 *      r = 4         10.9364            11.0300                  9.2800        
r<= 4       r = 5          7.7850             4.1600                  3.0400   
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1        134.4984            59.3300                 55.4200        
r<= 1       r>= 2         58.8253            39.8100                 36.6900        
r<= 2       r>= 3         30.5530            24.0500                 21.4600        
r<= 3       r>= 4         18.7214            12.3600                 10.2500        
r<= 4 *     r = 5          7.7850             .1600                   3.0400  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา  

  
จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 3 หมายถึง

แบบจําลองมีความสัมพันธกันในระยะยาว 3 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ
หนาตัวแปรถูกตองตรงกับสมมติฐาน คืออัตราการเปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียที่ใหแกเงินฝากประจํา และอัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยท่ี
ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย มีผลตออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบในทิศทาง
เดียวกัน และอัตราการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีตอรายได มีผลตออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ในระบบในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา  เม่ืออัตราการ
เปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีแทจริงเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 1.5005 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจําเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.025275 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลง
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อัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.11927 และเม่ืออัตรา
การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีตอรายไดเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอยละ 0.78578 
 
ตารางท่ี 5.20 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของอัตราการเปล่ียนแปลงเงินใน

ระบบเศรษฐกิจ 
 

Variable                  Vector 1*  Vector 2       Vector 3 

LNMs  1.4087          1.2855         -2.7874          
                   (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)     
LNY/P                -2.1138         -1.8114          4.5822         
                   (1.5005)     (1.4091)     (1.6439)     
LNT/Y  1.1070          1.6353          .36651         
                   (-.78578)     (-1.2722)     (.13149)     
LNi  .035606         .062218          .59832          
                   (.025275)     (-.048401)     (.21465)     
LNb   -.16802          .13648         .098446         
                   (.11927)     (-.10618)     (.035318)     
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
2.2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน

ระบบเศรษฐกิจตามรูปแบบของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้นเวกเตอร1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ .050624 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
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อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบมีคา
รอยละ 5.0624 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ในระบบในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว อัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบในไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 5.0624 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพใน
ระยะยาว  
 
ตารางท่ี 5.21 ผลการปรับตัวในระยะส้ันสมการอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

ecm1(-1)*                  -.050624             .0060680              -8.3427[.000]  
ecm2(-1)                   .021798             .0055407                3.9341[.000]  
ecm3(-1)                   .010273              .012018                 .85480[.398] 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

   คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย     
cointegrating VAR = 1 

 
2.3) สมการอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

 

( )Lni
Y

T
Ln

P

Y
LnLnMS .0252750 0.78578-1.5005 +⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛=  

( )Lnb.119270−  
 
อธิบายไดวา เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีแทจริงเปล่ียนแปลงไป

รอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
รอยละ 1.5005 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจําเปล่ียนแปลงไปรอย
ละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอย
ละ 0.025275 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย
เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันรอยละ 0.11927 และเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีตอรายไดเปล่ียนแปลงไป
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รอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกัน
ขามรอยละ 0.78578 

กลาวคืออัตราการเปล่ียนแปลงระดับรายไดท่ีแทจริง อัตราการเปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ียท่ีใหแกเงินฝากประจํา และอัตราการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจาก
ธนาคารพาณิชยเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางบวกตออัตราการการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน
ระบบ หรือทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเพ่ิมสูงข้ึน และอัตราการเปล่ียนแปลง
อัตราภาษีตอรายไดเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางลบตออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินใน
ระบบ หรือทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบลดลง  
 
5.3 ผลกะทบของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 
      จากแบบจําลองรายไดประชาชาติ คือ 
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tt
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10000 −=       

 
โดยสามารถเขียนแบบจําลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายการเงิน และการคลัง

ตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง ไดดังนี้ 
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สามารถเขียนแบบจําลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายการเงิน และการคลังตอ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm ไดดังนี้ 
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ttttt
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ดังนั้นสามารถวิเคราะหการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง และแสดงในรูปแบบสมการ 
Logarithm ไดดังนี้ 
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5.5.1  ผลกะทบของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการเชิงเสนตรง  

 
จากแบบจําลองรายไดประชาชาติ รูปสมการท่ีใชทดสอบคือ 

  

ttt

s

ttttt TCMMXGY εβββββββ +++++++= − 615043210  
 

ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 
 

1) การทดสอบ  Cointegration 
ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางการใชจายของรัฐบาล การสงออก การ

นําเขา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ การบริโภคของภาคเอกชน การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล กับ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ พบวาการใชจายของรัฐบาล การสงออก การนําเขา ปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ การบริโภคของภาคเอกชน การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล มีความสัมพันธใน
ระยะยาวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ VAR 
model ท่ีมี no intercepts or trends ใน cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 4 ซ่ึง
หมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 4 ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน 
โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 4 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ 
maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใดมีคานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็
แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ีเหมาะสม ซ่ึงในที่นี้คาสถิติท่ีคํานวณได
จากท้ังของวิธี maximal eigenvalu ใหคา r = 4 และ trace ใหคา r = 6 เม่ือพิจารณาท้ังสองวิธีแลว
พบวาคา maximal eigenvalu ใหคาสถิติท่ีดีกวา ดังนั้นจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ใชในการประมาณคา จึงมี 4 เวกเตอรดวยกัน 
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ตารางท่ี 5.22 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการการดําเนินนโยบายการเงินและการ 
 คลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1        109.4990            42.3000                 39.3900        
r<= 1       r = 2         80.9706            36.2700                 33.4800        
r<= 2      r = 3         39.2413            29.9500                 27.5700        
r<= 3       r = 4         34.5015            23.9200                 21.5800        
r<= 4 *      r = 5         16.8845            17.6800                 15.5700        
r<= 5       r = 6         10.3503            11.0300                  9.2800        
r<= 6       r = 7          8.0243             4.1600                  3.0400  
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1        299.4715           110.1000                105.4400  
r<= 1       r>= 2        189.9725            83.1800                 78.4700 
r<= 2       r>= 3        109.0019            59.3300                 55.4200        
r<= 3       r>= 4         69.7606            39.8100                 36.6900        
r<= 4       r>= 5         35.2591            24.0500                 21.4600        
r<= 5       r>= 6         18.3746            12.3600                 10.2500        
r<= 6*       r = 7          8.0243             4.1600                  3.0400   
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา  

 
จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 4 หมายถึงแบบจําลองมี

ความสัมพันธกันในระยะยาว 4 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 3 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน คือการใชจายของรัฐบาล การสงออก ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ การ
บริโภคของภาคเอกชนกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
และการนําเขาและการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  กับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา เม่ือการใช
จายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท  จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ



 158 

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.075391 ลานบาท เม่ือการสงออกเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท 
จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 1.2671 ลานบาท 
เม่ือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  1.1066 ลานบาท เม่ือการบริโภคของภาคเอกชน
เปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน 14.9437 ลานบาท เม่ือการนําเขาเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 3.1114 ลานบาท และเม่ือการเก็บภาษีอากร
ของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางตรงกันขาม 4.8771 ลานบาท  
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ตารางท่ี 5.23 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของการดําเนินนโยบายการเงินและ 
         การคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

Variable               Vector 1  Vector 2       Vector 3* Vector 4 

Y                   .9023E-5        .1254E-5       -.1366E-5       -.1153E-4       
                   (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)      
C                   .3638E-5        .3607E-4        .2041E-4        .9189E-5       
                   (-.40321)     (-28.7752)     (14.9437)     (.79721)      
G                  -.1563E-4        .1470E-4        .1030E-6        .8925E-5       
                   (1.7327)     (-11.7302)     (.075391)     (.77433)      
X                  -.4542E-5       -.1052E-5        .1731E-5        .4430E-5       
                   (.50338)     (.83909)     (1.2671)     (.38433)      
M                   .2673E-5       -.4434E-5       -.4250E-5       -.7337E-6       
                   (-.29622)     (3.5372)     (-3.1114)     (-.063654)      
MS                 -.7276E-6       -.2870E-5       -.1511E-5        .2761E-6       
                   (.080643)     (2.2891)     (1.1066)     (.023956)      
T                  -.2219E-4       -.4460E-4       -.6661E-5        .8286E-5       
                   (-2.4588)     (35.5743)     (-4.8771)     (.71887)   
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามรูปแบบของ ECM 
 จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร3 (ecm3(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นเวกเตอร 3 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร3 (ecm3(-1)) มีคาเทากับ 0.10119 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีคารอยละ 
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10.119หมายความวา  หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  ท่ี ทําให มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศไตรมาศถัดไปจะมีการปรับตัวรอยละ 10.119 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะ
ยาว เม่ือพิจารณาผลกระทบในระยะส้ันของการใชจายของรัฐบาล การสงออก ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ การบริโภคของภาคเอกชน การนําเขา และการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ พบวา  การใชจายของรัฐบาล (dG1) และการสงออก (dX1) 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.1 ตามลําดับ สามารถอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ แตปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (dMs1) การบริโภคของภาคเอกชน 
(dC1) การนําเขา (dM1) และการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล (dT1 )ไมมีนัยสําคัญในการอธิบาย
ผลกระทบในระยะส้ันตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
 
ตารางท่ี 5.24 ผลการปรับตัวในระยะส้ันของสมการการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการ 

         เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dY1                         1.0181               .82326                 1.2367[.240]  
dC1                        -.97970               1.4509              -.67523[.512]  
dG1                        -2.5518               .75878              -3.3631[.006]  
dX1                        -1.2260               .64344              -1.9053[.081]  
dM1                         .39176               .38699                 1.0123[.331]  
dMs1                       .055274               .16462                 .33576[.743]  
dT1                        -1.2182               1.5745               -.77370[.454]  
dY2                        -.80068               .59457               -1.3467[.203]  
dC2                        -1.4197               1.2374               -1.1474[.274]  
dG2                        -1.7070               .56961               -2.9968[.011]  
dX2                        -.18213               .51845               -.35131[.731]  
dM2                         .38527               .34828                 1.1062[.290]  
dMs2                       -.23565               .13788              -1.7091[.113] 
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ตารางท่ี 5.24 (ตอ) 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dY3                        -.10661               .52588              -.20273[.843]  
dC3                        -1.9756               .97786              -2.0203[.066]  
dG3                        -.93976               .36203              -2.5958[.023]  
dX3                         .29442               .31162                 .94479[.363]  
dM3                        .095449               .27782                 .34356[.737]  
dMs3                       -.15156               .16104              -.94109[.365]  
dT3                        -.24507               .57422              -.42679[.677]  
ecm1(-1)                   -1.0645               .30065              -3.5408[.004]  
ecm2(-1)                   .025597              .041770                 .61281[.551]  
ecm3(-1)*                   -.10119              .045524              -2.2228[.046]  
ecm4(-1)                   -1.1334              .38404              -2.9512[.012] 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 4 

 
3) สมการการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
 

( ) ( ) ( ) ( )
s
MMXGY 1.10663.1114-1.2671.0753910 ++=         

       ( ) ( )T4.8771-14.9437 C+  
 

อธิบายไดวา เม่ือการใชจายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลให
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.075391 ลานบาท เม่ือการ
สงออกเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน 1.2671 ลานบาท เม่ือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมี
ผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  1.1066 ลานบาท เม่ือ
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การบริโภคของภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 14.9437 ลานบาท เม่ือการนําเขาเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมี
ผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 3.1114 ลานบาท 
และเม่ือการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไป 1 ลานบาท จะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 4.8771 ลานบาท 

กลาวคือเม่ือการใชจายของรัฐบาล การสงออก ปริมาณเงินในระบบ และการบริโภค
ภาคเอกชนเพ่ิมสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางบวกตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน และเม่ือการนําเขาและการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
สูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางลบตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือทําใหผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศลดลง 
 

5.5.2  ผลกะทบของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซ่ึงแสดงในรูปแบบสมการ Logarithm 

จากแบบจําลองรายไดประชาชาติ รูปสมการท่ีใชทดสอบคือ 
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ผลการศึกษาเปนไปดังตอไปนี้ 

 
1) การทดสอบ  Cointegration 
ในการทดสอบความสัมพันธระยะยาวระหวางอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของ

รัฐบาล อัตราการเปล่ียนแปลงการสงออก อัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขา อัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชน และอัตราการ
เปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  กับอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ พบวาอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาล อัตราการเปล่ียนแปลงการ
สงออก อัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขา อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา
การเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชน และอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล มีความสัมพันธในระยะยาวกับอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
โดยอยูในรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมคือ VAR model ท่ีมี no intercepts or trends ใน 
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cointegration vectors ท่ีมีความยาว lag เทากับ 4 ซ่ึงหมายความวาขอมูลในชวงเวลากอนหนานั้น 4 
ชวงเวลาจะถูกปรับใหเขากับชวงเวลาในปจจุบัน โดยมีจํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมี
คาเทากับ 4 ซ่ึงมาจากการพิจารณาคาสถิติ maximal eigenvalu และ trace โดยดูวาคาสถิติท่ีไดคาใด
มีคานอยกวาคา critical value ท่ี 95% ก็แสดงวาคานั้นเปนคาจํานวนของ cointegrating vectors ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงในท่ีนี้คาสถิติท่ีคํานวณไดจากท้ังของวิธี maximal eigenvalu ใหคา r = 4 และ trace ให
คา r = 6 เม่ือพิจารณาท้ังสองวิธีแลวพบวาคา maximal eigenvalu ใหคาสถิติท่ีดีกวา ดังนั้นจํานวน 
cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการประมาณคา จึงมี 4 เวกเตอรดวยกัน 
 
ตารางท่ี 5.25 ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของสมการการดําเนินนโยบายการเงินและการ 

         คลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

Null  Alternative     Statistic      95% Critical Value      90%Critical Value 

A. Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 
r = 0        r = 1        104.0466            42.3000                 39.3900        
r<= 1      r = 2         64.8228            36.2700                 33.4800        
r<= 2       r = 3         41.5662            29.9500                 27.5700  
r<= 3       r = 4         27.8253            23.9200                 21.5800        
r<= 4 *      r = 5         15.6850            17.6800                 15.5700        
r<= 5       r = 6         14.7551            11.0300                  9.2800        
r<= 6       r = 7          4.8162             4.1600                  3.0400  
B. Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 
r = 0        r>= 1        273.5172           110.1000                105.4400        
r<= 1       r>= 2        169.4706            83.1800                 78.4700        
r<= 2       r>= 3        104.6478            59.3300                 55.4200  
r<= 3       r>= 4         63.0816            39.8100                 36. 6900 
r<= 4       r>= 5         35.2563            24.0500                 21.4600  
r<= 5       r>= 6         19.5712            12.3600                 10.2500        
r<= 6 *      r = 7          4.8162             4.1600                  3.0400       
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือจํานวน cointegrating vectors ที่ใชในการประมาณคา  
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จากการคํานวน cointegrating vectors ท่ีเหมาะสมมีคาเทากับ 4 หมายถึงแบบจําลองมี
ความสัมพันธกันในระยะยาว 4 รูปแบบ โดยท่ีเวกเตอรท่ี 1 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน คืออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาล อัตราการเปล่ียนแปลง
การสงออก อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภค
ของภาคเอกชน กับอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกัน และอัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขาและอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากร
ของรัฐบาล กับอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมในระยะยาวไดวา  เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการ
ใชจายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.26326 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการ
สงออกเปล่ียนแปลงไปรอยละ  1  จะมีผลให อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.40567 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.041483 เม่ืออัตราการ
เปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 0.55227 และเม่ืออัตรา
การเปล่ียนแปลงการนําเขาเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอยละ  0.29764 และเม่ืออัตราการ
เปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีอัตราการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอยละ 0. 099621 
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ตารางท่ี 5.26 แสดงการประมาณคาของ cointegrating vectors ของสมการการดําเนินนโยบาย 
         การเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

Variable               Vector 1*  Vector 2       Vector 3 Vector 4 

LNY   47.4572         14.7182         15.5740        -11.7395       
                   (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)     (-1.0000)      
LNC                 -26.2092        -81.8867          2.1064         11.5971       
                   (.55227)     (5.5636)     (-.13525)     (.98787)      
LNG                 -12.4936         -5.1478         -5.7012          5.0984       
                   (.26326)     (.34976)     (.36607)     (.43430)      
LNX                 -19.2517         -8.9774         -9.8339        -11.4535       
                   (.40567)     (.60995)    (.63143)     (-.97564)      
LNM                  14.1252         17.0437          2.1241          7.1519       
                   (-.29764)    (-1.1580)     (-.13639)     (.60922)  
LNMS                 -1.9687         4.0894         -6.3524          .78306       
                   (.041483)     (-2.3161)     (.40788)     (.066703)      
LNT                  -4.7277         26.2945          2.3469         -.48388       
                   (-.099621)     (-1.7865)     (-.15069)     (-.041219)  
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: * คือ เวกเตอรที่มีเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรถูกตองตามสมมติฐาน 
               คาในวงเล็บ คือคาสัมประสิทธิ์ normalized 

 
2) ผลการปรับตัวในระยะสั้นของสมการการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามรูปแบบของ ECM 
จากผลของความสัมพันธในระยะยาวท่ีได พบวา ผลการปรับตัวในระยะส้ันของ

แบบจําลองมีคาสัมประสิทธ์ิของการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาวของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) อยู
ในชวง 0 ถึง -2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นเวกเตอร1 ท่ีมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร
ถูกตองตรงกับสมมติฐาน มีการปรับตัวอยูในชวง  0 ถึง -2 และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยคาการ
ปรับตัวระยะส้ัน (ECM) ของเวกเตอร1 (ecm1(-1)) มีคาเทากับ 0.13520 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
อธิบายไดวาความเร็วในการปรับตัวในระยะส้ันของอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
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ภายในประเทศ มีคารอยละ 13.520 หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทําใหอัตราการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในไตรมาศปจจุบันเกิดการเบ่ียงเบนออกจากดุลย
ภาพในระยะยาว อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไตรมาศถัดไปจะมีการ
ปรับตัวรอยละ 13.520 เพื่อใหกลับเขาสูดุลยภาพในระยะยาว เม่ือพิจารณาผลกระทบในระยะส้ัน
ของอัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาล อัตราการเปล่ียนแปลงการสงออก อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชน อัตรา
การเปล่ียนแปลงการนําเขา และอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ตออัตราการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ พบวา อัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาล 
(dLNG1) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 สามารถอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตออัตราการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ แตอัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชน (dLNC1) 
อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (dLNMS1) การบริโภคของภาคเอกชน 
(dLNC1) อัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขา (dLNM1) และอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากร
ของรัฐบาล (dLNT1)ไมมีนัยสําคัญในการอธิบายผลกระทบในระยะส้ันตออัตราการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
 
ตารางท่ี 5.27 ผลการปรับตัวในระยะส้ันของสมการการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการ 

         เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dLNY1                       .24691               .67565                   .36544[.720]  
dLNC1                       .22550               .66064                   .34133[.738]  
dLNG1                      -.22913               .11468                 -1.9980[.064]  
dLNX1                     -.015993              .35078              -.045593[.964]  
dLNM1                      -.18908              .20639                 -.91616[.374]  
dLNMS1                      .29732               .62740                   .47389[.642]  
dLNT1                      -.20321               .21414                 -.94895[.358]  
dLNY2                      -1.0289               .43705                 -2.3542[.033]  
dLNC2                      -.19221               .66628                 -.28849[.777] 
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ตารางท่ี 5.27 (ตอ) 
 

Regressor               Coefficient         Standard Error         T-Ratio[Prob] 

dLNG2                      -.13318              .094785               1.4051[.180] 
dLNX2                       .26222               .29341                .89369[.386] 
dLNM2                     -.093483              .22083              -.42332[.678] 
dLNMS2                     -.66801               .53856              -1.2404[.234] 
dLNT2                     -.094972              .16735              -.56752[.579] 
dLNY3                      .052277               .41018                .12745[.900] 
dLNC3                      -.64082               .57200              -1.1203[.280]  
dLNG3                     -.076975              .063817              -1.2062[.246] 
dLNX3                       .23785               .19679                 1.2087[.245] 
dLNM3                      .058476               .16598                 .35230[.730]  
dLNMS3                     -.63318               .58864              -1.0757[.299]  
dLNT3                     -.024786              .093038              -.26640[.794]  
ecm1(-1)*                   -.13520               .42832              -2.6503[.018]  
ecm2(-1)                    .12127               .13280                .91321[.376]  
ecm3(-1)                   .19444               .14056                1.3833[.187]  
ecm4(-1)                   -.28291               .10595              -2.6702[.017]  
หมายเหตุ: * คือ คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ที่พิจารณา 

  คาการปรับตัวในระยะสั้น (ECM) ประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ดวย 
cointegrating VAR = 1 

 
3) สมการการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
 

( ) ( ) ( ) ( )
s
MMXGY ln.0414830ln.297640ln.405670ln.263260ln +−+=

                                      
         ( ) ( )Tln0.099621-ln.552270 C+  
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อธิบายไดวา เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปรอยละ 
1 จะมีผลใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันรอยละ 0.26326 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการสงออกเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลให
อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 
0.40567 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผล
ใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอย
ละ 0.041483 เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผล
ใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรอย
ละ 0.55227 และเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขาเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอยละ 
0.29764 และเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมี
อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามรอย
ละ 0. 099621 

กลาวคือเม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการใชจายของรัฐบาล อัตราการเปล่ียนแปลงการ
สงออก อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบ และอัตราการเปล่ียนแปลงการบริโภค
ภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลกระทบในทางบวกตออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ หรือทําใหอัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน และ
เม่ืออัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขาและอัตราการเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลสูงข้ึน
จะสงผลกระทบในทางลบตออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรืออัตรา
การเปล่ียนแปลงทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลง 
 
 
 


