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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มทวีปเอเชียจ านวน 31 ประเทศ ผลการวิเคราะห์ประกอบดว้ย ผลการ
ทดสอบแพเนลยนิูทรูท เพื่อท าการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และอตัราลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งปีเฉล่ียท่ีไดรั้บ
การศึกษา โดยใชว้ิธีการทดสอบ IPS (2003) และ Fisher type test panel unit root test โดยใช ้ADF-
test และ PP-test ตาม (Maddala and Wu (1999) และ Choi (2001)) หลงัจากนั้นแสดงผลการทด 
สอบแพเนลโคอินทิเกรชนั เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยใชว้ธีิ Pedroni residual cointegration test (Pedroni (1999, 2000) และ Kao (1999))  

หลังจากนั้นแสดงผลการทดสอบสมการแพเนล เพื่อท าการทดสอบว่าควรท าการ
ประมาณแบบจ าลองในรูปแบบใดระหวา่ง Pooled estimator, fixed effects หรือ Random effects 
โดยใชก้ารทดสอบ Redundant fixed effects test และ Hausman test  ต่อมาแสดงผลการประมาณค่า
แบบจ าลองแพเนล เพื่อดูขนาดอิทธิพลของตวัแปรอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้ งปีเฉล่ียท่ีได้รับการศึกษาว่าส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ มากนอ้ยเพียงใดดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) และวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป 
(GMM) นอกจากนั้นแสดงผลการหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้ น(Error Correction 
Mechanism: ECM) เพื่อแสดงการปรับตวัของตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากร ณ ราคาคงท่ีและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีเฉล่ียท่ีได้รับการศึกษาในระยะสั้ นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว สุดทา้ยแสดงผลการ
ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) เพื่อทดสอบว่าตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปี
เฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผลกนัหรือไม่ 
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4.1 ผลการทดสอบแพเนลยูนิทรูท (Panel unit root test) 

เพื่อทดสอบความน่ิงของข้อมูลผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในรูปลอกการิทึม
ธรรมชาติ ln(GDP)it และตวัแปรของทุนมนุษย์ในรูปลอกการิทึมธรรมชาติ ท่ีประกอบดว้ยอตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา itln(PRIM)  อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถม
มธัยมศึกษา itln(SEC)  อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมอุดมศึกษา itln(TIT)  และปีเฉล่ีย
ท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)  ดว้ยวิธีการ IPS, ADF-Fisher และ PP-Fisher ท่ีระดบั Level หรือ 
I(0) และท่ีผลต่างระดบัหน่ึง (1st Differential) หรือ I(1) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1 ผลการทดสอบแพเนลยนิูทรูทท่ีระดบั Level 

ตัวแปร ln( )
it

GDP  ln( )
it

PRIM  ln( )
it

SEC  ln( )
it

TIT  ln( )
it

MYOS  

IPS 
-0.94993 
(0.1711) 

0.80811 
(0.7905) 

-0.88448 
(0.1882) 

0.99978 
(0.8413) 

-39.4875*** 
(0.0000) 

ADF - Fisher 
76.1788 
(0.1063) 

59.2067 
(0.4313) 

51.3358 
(0.5778) 

50.7206 
(0.6017) 

31.8935 
(0.9434) 

PP - Fisher 
139.854*** 

(0.0000) 
76.3081* 
(0.0539) 

77.1802** 
(0.0209) 

75.4671** 
(0.0284) 

42.3531 
(0.6258) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปร ln(GDP)it  และ itln(PRIM)  

itln(SEC)  itln(TIT) และ itln(MYOS) ท่ีระดบั Level พบวา่ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร 
ln(GDP)it  ดว้ยวิธีการ IPS และ ADF-Fisher อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 มีเพียงวธีิการ PP-Fisher ท่ีพบวา่ค่าสถิติท่ีไดอ้ยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นสรุปไดว้า่
ตวัแปร ln(GDP)it มียนิูทรูทท่ีระดบั Level  

ถา้พิจารณาตวัแปร itln(PRIM) พบว่าค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร itln(PRIM)  
ดว้ยวิธีการ IPS และ ADF-Fisher อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 มีเพียง
วิธีการ PP-Fisher ท่ีพบว่าค่าสถิติท่ีไดอ้ยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นสรุปไดว้่าตวัแปร

itln(PRIM) มียนิูทรูทท่ีระดบั Level 



66 

 

ส าหรับตัวแปร itln(SEC) และ itln(TIT)  พบว่าค่าสถิติท่ีได้จากการทดสอบตัวแปร 

itln(SEC)  และ itln(TIT)  ดว้ยวิธีการ IPS, ADF-Fisher อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 มีเพียงวธีิการ PP-Fisher ท่ีพบวา่ค่าสถิติท่ีไดอ้ยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้น
สรุปไดว้า่ตวัแปร itln(SEC)  และ itln(TIT) มียนิูทรูทท่ีระดบั Level 

ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร itln(MYOS)  ดว้ยวิธีการ ADF-Fisher และ PP-
Fisher อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 มีเพียงวิธีการ IPS ท่ีพบวา่ค่าสถิติท่ี
ไดอ้ยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นสรุปไดว้า่ตวัแปร itln(MYOS) มียนิูทรูทท่ีระดบั Level 
 

ตารางที ่4.2 ผลการทดสอบแพเนลยนิูทรูทท่ีระดบัผลต่างอนัดบัหน่ึง 
ตัวแปร      

IPS 
-2.5842*** 

(0.0049) 
-10.9173*** 

(0.0000) 
-8.24034*** 

(0.0000) 
-7.4042*** 

(0.0000) 
-101.122*** 

(0.0000) 
ADF - 
Fisher 

77.9383* 
(0.0833) 

92.2232*** 
(0.0001) 

56.3948* 
(0.0680) 

64.2944** 
(0.0385) 

117.813*** 
(0.0000) 

PP - Fisher 
89.5654** 
(0.0126) 

102.841*** 
(0.0000) 

70.7742*** 
(0.0036) 

79.0763*** 
(0.0017) 

126.681*** 
(0.0000) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปร ln(GDP)it  และ itln(PRIM)  

itln(SEC)  itln(TIT) และ itln(MYOS) ท่ีระดบัผลต่างอนัดบัหน่ึง(1st Differential) หรือ I(1)  
พบว่าค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร ln(GDP)it  และ itln(SEC)  ดว้ยวิธีการ IPS และ PP-
Fisher อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 0.05 และ 0.1 ดงันั้นสรุปไดว้า่ตวั
แปร ln(GDP)it  และ itln(SEC) ไม่มียนิูทรูทท่ีระดบัผลต่างอนัดบัหน่ึง 

เม่ือน าตวัแปร itln(PRIM)  และ itln(MYOS)  มาทดสอบความน่ิงท่ีระดบัผลต่างอนัดบั
หน่ึง พบวา่ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร itln(PRIM)  และ itln(MYOS)  ดว้ยวิธีการ IPS, 
ADF-Fisher และ PP-Fisher อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ดงันั้นสรุปได้
วา่ตวัแปร itln(PRIM)  และ itln(MYOS) ไม่มียนิูทรูทท่ีระดบัผลต่างอนัดบัหน่ึง 

นอกจากนั้น ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปร itln(TIT)  ด้วยวิธีการ IPS และ PP-
Fisher อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ ADF-Fisher อยูใ่นช่วงปฏิเสธ

ln( )
it

GDP ln( )
it

PRIM ln( )
it

SEC ln( )
it

TIT ln( )
it

MYOS
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สมมติฐานหลกัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันั้นสรุปได้ว่าตวัแปร itln(TIT) ไม่มียูนิทรูทท่ีระดับ
ผลต่างอนัดบัหน่ึง 

กล่าวโดยสรุปแล้วข้อมูล ท่ีใช้ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  ผ ลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln(GDP)it  อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา  itln(PRIM)  อตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดับประถมมัธยมศึกษา itln(SEC)  อัตราการลงทะเบียนเรียนใน
ระดบัประถมอุดมศึกษา itln(TIT)  และปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)  ดว้ยวิธีการ โดยมีผล
การทดสอบท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งวิธีการทดสอบของ IPS, ADF-Fisher และ PP-Fisher ดงัสรุปใน
ตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 สรุปผลการทดสอบแพเนลยนิูทรูทท่ีระดบั Level และผลต่างอนัดบัหน่ึง 

ตัวแปร Level First differences 

ln( )itGDP  nonstationary Stationary 
ln( )itPRIM  nonstationary Stationary 
ln( )itSEC  nonstationary Stationary 
ln( )itTIT  nonstationary Stationary 

ln( )itMYOS  nonstationary Stationary 
 

4.2 ผลการทดสอบแพเนลโคอนิทเิกรชัน (Panel cointegration test) 
ผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชันก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ln(GDP)it เป็นตวัแปรตามและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา itln(PRIM) อตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดับประถมมัธยมศึกษา  itln(SEC)  อตัราการลงทะเบียนเรียนใน
ระดบัประถมอุดมศึกษา itln(TIT)  และปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)  เป็นตวัแปรอิสระ 
ท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธี Pedroni residual cointegration test และKao test 
ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธีการ Pedroni ระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln(GDP)it และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา  itln(PRIM)   
พบวา่ค่าสถิติ Panel PP-Statistic, Panel ADF-Statistic, Group PP-Statistic และ Group ADF-
Statistic อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศและอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษามีโคอินทิเกรชันหรือมี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนัและเม่ือพิจารณาผลการทดสอบดว้ยวิธีการ Kao พบว่า ท่ี
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ระดบันยัส าคญั 0.1 ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษามีโคอินทิเกรชันหรือมี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนั 

ผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธีการ Pedroni ระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln(GDP)it  และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา itln(SEC)  พบว่า
ค่าสถิติ Panel PP-Statistic, Panel ADF-Statistic, Group PP-Statistic และ Group ADF-Statistic อยู่
ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ดังนั้ นตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศและอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยมศึกษามีโคอินทิเกรชันหรือมี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนัและเม่ือพิจารณาผลการทดสอบดว้ยวิธีการ Kao พบว่า ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลกั ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษามีโคอินทิเกรชนัหรือมี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนั 

ผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธีการ Pedroni ระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln(GDP)it  และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษา itln(TIT)   พบว่า
ค่าสถิติ Panel ADF-Statistic และ Group PP-Statistic อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01  Panel PP-Statistic และ Group ADF-Statistic อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและอตัราการลงทะเบียนเรียน
ในระดบัอุดมศึกษามีโคอินทิเกรชนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนัและเม่ือพิจารณา
ผลการทดสอบดว้ยวิธีการ Kao พบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัดงันั้น ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและอตัราการลงทะเบียนเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษามีโคอินทิเกรชนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนั 

ผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธีการ Pedroni ระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln(GDP)it และปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)   พบวา่ค่าสถิติ Panel PP-
Statistic, Panel ADF-Statistic, Group PP-Statistic และ Group ADF-Statistic อยู่ในช่วงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและปีเฉล่ีย
ท่ีไดรั้บการศึกษามีโคอินทิเกรชนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนัและเม่ือพิจารณา ผล
การทดสอบดว้ยวิธีการ Kao พบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัดงันั้น ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษามีโค
อินทิเกรชนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกนั แสดงในตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 แสดงผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Pedroni residual cointegration test  
                   และ Kao test 

Pedroni 
cointegration  

test 

ค่าสถิติทีใ่ช้
ทดสอบ 

 

    

Panel v-Statistic 
-0.8230 

(0.7947) 

-0.9264 

(0.8229) 

0.4041 

(0.3431) 

-0.58648 

(0.7212) 

Panel rho-
Statistic 

2.4046 

(0.9919) 

1.8475 

(0.9677) 

1.7250 

(0.9577) 

1.595779 

(0.9447) 

Panel PP-
Statistic 

-3.2489*** 

(0.0006) 

-4.0338*** 

(0.0000) 

-2.0710** 

(0.0192) 

-4.7777*** 

(0.0000) 

Panel ADF-
Statistic 

-3.1910*** 

(0.0007) 

-4.9664*** 

(0.0000) 

-2.078*** 

(0.0019) 

-4.19933*** 

(0.0000) 

Group rho-
Statistic 

3.9795 

(1.0000) 

3.4075 

(0.9997) 

3.0180 

(0.9987) 

3.350459 

(0.9996) 

Group PP-
Statistic 

-7.1490*** 

(0.0000) 

-6.2547*** 

(0.0000) 

-3.203*** 

(0.0007) 

-7.191143*** 

(0.0000) 

Group ADF-
Statistic 

-6.2202*** 

(0.0000) 

-5.8250*** 

(0.0000) 

-2.9433** 

(0.0016) 

-6.027542*** 

(0.0000) 

Kao test ADF 
-1.428356* 

(0.0766) 

-2.6553*** 

(0.0040) 

-1.8827** 

(0.0299) 

-3.37197*** 

(0.0004) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 
 
 
   

ln( )
it

GDP

ln( )
it

PRIM ln( )
it

SEC ln( )
it

TIT ln( )
it

MYOS
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 ตารางท่ี 4.5 สรุปผลการทดสอบแพเนลโคอินทิเกรชนัหรือการทดสอบความสัมพนัธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาว พบว่าตวัแปรทุนมนุษยไ์ดแ้ก่ อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา 
อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาและปี
เฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

 
ตารางที ่4.5 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

ตัวแปร Pedroni Kao สรุป 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(PRIM)  Cointegrated cointegrated cointegrated 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(SEC)  Cointegrated cointegrated cointegrated 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(TIT)  cointegrated cointegrated cointegrated 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(MYOS)  cointegrated cointegrated cointegrated 

 

4.3 ผลการทดสอบสมการแพเนล (Panel equation testing) 
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างตวัแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตวั

แปรทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา พบวา่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตวัแปรทุนมนุษยมี์ความสัมพนัธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวกนั จากนั้นท าการทดสอบเพื่อหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระหวา่ง Pooled 
Estimator, Fixed effects หรือ Random Effects โดยใช้วิธี Redundant fixed effects test และ 
Hausman test ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการทดสอบสมการแพเนลดว้ยวิธี Redundant fixed effects test ของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือ การประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด 
และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมท่ีสุด ผล
การทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section F และ Cross-section Chi-square ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั แสดงวา่การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects มีความเหมาะสมต่อไป จึงท าการ
ทดสอบ Hausman test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองใน
รูปแบบ Random effects Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณ
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section 
Random ท่ีได้ ยอมรับสมมติฐานหลกั แสดงว่าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Random 
effects เหมาะสมท่ีสุด 
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ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบสมการแพเนล ดว้ยวธีิการ Redundant fixed effect tests และ  
                   Hausman test ของ ln(GDP)it  และ itln(PRIM)  

Redundant fixed effects test 

Effect test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 832.609011 (30,128) 0.0000 
Cross-section Chi-square 844.614823 30 0.0000 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0.065931 1 0.7974 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการทดสอบสมการแพเนลดว้ยวิธี Redundant fixed effects test ของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และ
สมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section F และ Cross-section Chi-square ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
แสดงว่าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects มีความเหมาะสมต่อไป จึงท าการ
ทดสอบ Hausman test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองใน
รูปแบบ Random effects Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณ
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section 
Random ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects
เหมาะสมท่ีสุด 
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ตารางที ่4.7 ผลการทดสอบสมการแพเนล ดว้ยวธีิการ Redundant fixed effect tests และ Hausman  
                    test ของ ln(GDP)it  และ itln(SEC)  

Redundant fixed effects test 

Effect test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 664.825879 (30,119) 0.0000 
Cross-section Chi-square 774.259719 30 0.0000 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 11.754653 1 0.0006 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการทดสอบสมการแพเนลดว้ยวิธี Redundant fixed effects test ของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และ
สมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการ
ทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section F และ Cross-section Chi-square ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
แสดงว่าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects มีความเหมาะสมต่อไป จึงท าการ
ทดสอบ Hausman test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองใน
รูปแบบ Random effects Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณ
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section 
Random ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects 
เหมาะสมท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบสมการแพเนล ดว้ยวธีิการ Redundant fixed effect tests และ Hausman  
                   test ของ ln(GDP)it  และ itln(TIT)  

Redundant fixed effects test 

Effect test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 630.659857 (30,120) 0.0000 
Cross-section Chi-square 770.152815 30 0.0000 
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ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบสมการแพเนล ดว้ยวธีิการ Redundant fixed effect tests และ Hausman  
                  test ของ ln(GDP)it  และ itln(TIT)  (ต่อ) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการทดสอบสมการแพเนลดว้ยวิธี Redundant fixed effects test ของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีสมมติฐาน
หลกัคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และสมมติฐานทางเลือก
คือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการทดสอบพบว่า
ค่าสถิติ Cross-section F และ Cross-section Chi-square ท่ีได ้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่การ
ประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects มีความเหมาะสมต่อไป จึงท าการทดสอบ 
Hausman test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีสมมติฐานหลกัคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ 
Random effects Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลอง
ในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมท่ีสุด ผลการทดสอบพบวา่ค่าสถิติ Cross-section Random ท่ีได ้
ยอมรับสมมติฐานหลกั แสดงวา่การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบสมการแพเนล ดว้ยวธีิการ Redundant fixed effect tests และ Hausman   
                    test ของ ln(GDP)it  และ itln(MYOS)  

Redundant fixed effects test 

Effect test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1105.326956 (30,143) 0.0000 
Cross-section Chi-square 953.846668 30 0.0000 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 1.511191 1 0.2190 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

Redundant fixed effects test 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 3.480998 1 0.0621 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปผลการทดสอบสมการแพเนลดว้ยวิธีการ Redundant fixed effect tests 
และ Hausman test ของตวัแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตวัแปรทุนมนุษยส์ามารถสรุปได้
วา่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา แบบจ าลองท่ี
เหมาะสมคือ Random effects การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมคือ Fixed effects การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมคือ Fixed effects การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา แบบจ าลองท่ีเหมาะสมคือ Random effects 

 
ตารางที ่4.10 สรุปผลการทดสอบสมการแพเนล 

ตัวแปร Redundant fixed effect tests Hausman test สรุป 
ln(GDP)

it
 และ 

it
ln(PRIM)  Fixed Random Random 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(SEC)  Fixed Fixed Fixed 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(TIT)  Fixed Fixed Fixed 

ln(GDP)
it
 และ 

it
ln(MYOS)  Fixed Random Random 

 
4.4 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองแพเนล (Panel estimation) 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลองแพเนลท่ีก าหนดให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ 
ราคาคงท่ี itln(GDP) เป็นตัวแปรตามและอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา 

itln(PRIM)  อตัราการลงทะเบียนเรียนในมธัยมศึกษา itln(SEC)  อตัราการลงทะเบียนเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษา itln(TIT)  และ ปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)   เป็นตวัแปรอิสระ ท าการ
ประมาณค่าแบบจ าลองดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดและวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป ผลการประมาณ
ค่าแบบจ าลองแพเนลมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร itln(GDP)  และ 

itln(PRIM)  ในรูปแบบ Fixed effects ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่เม่ืออตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อย
ละ 1 จะส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.077883 ในทิศทางเดียวกนั 
สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =3.689191+1.077883ln(PRIM)it it  
ผลการประมาณดว้ยวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (GMM) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า

อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้การ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.113018 ในทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนสมการ
ไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =3.545565+1.113018ln(PRIM)it it  

ตารางที ่4.11 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั              
                   ประถมศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ OLS และ GMM                   

ตัวแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

ln(PRIM)it  1.077883*** 
(0.0000) 

1.113018***  
(0.0021) 

C 3.689191*** 
(0.0007)  

3.545565** 
(0.0350) 

Adjusted R-squared 0.122159 0.086926 

S.E. of regression 0.090695 0.072686 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร itln(GDP)  และ 

itln(SEC)  ในรูปแบบ Random effects ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่เม่ืออตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อย
ละ 1 จะส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.489721 ในทิศทางเดียวกนั 
สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =6.563698+0.489721ln(SEC)it it  

ผลการประมาณดว้ยวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (GMM) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า
อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหก้ารเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.611605 ในทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =6.051118+0.611605ln(SEC)it it  

 
 
 



76 

 

ตารางที ่4.12 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั              
                   มธัยมศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ OLS และ GMM 

ตัวแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

ln(SEC)it  0.489721*** 
(0.0000) 

0.611605*** 
(0.0000) 

C 6.563698*** 
(0.0000) 

6.051118*** 
(0.0000) 

Adjusted R-squared 0.995523 0.997824 
S.E. of regression 0.078380 0.997030 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร itln(GDP)  และ 

itln(TIT)  ในรูปแบบ Fixed effects ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 พบวา่เม่ืออตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะ
ส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.284969 ในทิศทางเดียวกนั สามารถ
เขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =7.872014+0.284969ln(TIT)it it  

ผลการประมาณดว้ยวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (GMM) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า
อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.195269 ในทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =8.205783+0.195269ln(TIT)it it  

ตารางที ่4.13 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั              
                   อุดมศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ OLS และ GMM 

ตัวแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

ln(TIT)it  0.284969*** 
(0.0000) 

0.195269*** 
(0.0054) 
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ตารางที ่4.13 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั              
                   อุดมศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ OLS และ GMM (ต่อ) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร itln(GDP)  และ 

itln(MYOS)  ในรูปแบบ Random effects ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่เม่ือปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.687928 ในทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนสมการ
ไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =5.424926+1.687928ln(MYOS)it it  

ผลการประมาณดว้ยวิธีการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (GMM) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า
อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหก้ารเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.195269 ในทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln(GDP) =5.400107+1.677188ln(MYOS)it it  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

C 7.872014*** 
(0.0000) 

8.205783*** 
(0.0000) 

Adjusted R-squared 0.993559 0.997824 

S.E. of regression 0.090009 0.997030 
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ตารางที ่4.14 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาและการเจริญเติบโต 
                    ทางเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ OLS และ GMM 

ตัวแปร OLS-Estimator GMM-Estimator 

ln(MYOS)it  1.687928*** 
(0.0000) 

1.677188*** 
(0.0000) 

C 5.424926*** 
(0.0000) 

5.400107*** 
(0.0000) 

Adjusted R-squared 0.309188 0.276392 

S.E. of regression 0.074898 0.065078 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 

 
4.5 ผลการหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะส้ัน (Error Correction Mechanism: ECM)  

จากผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวแบบแพเนลสรุปว่าการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตวัแปรทุนมนุษยท่ี์ประกอบดว้ยอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั
ประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียน
ระดบัอุดมศึกษา และปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษามีความสัมพนัธ์กนั จึงประมาณเพื่ออธิบายขบวนการ
ปรับตัวในระยะสั้ นของตัวแปรเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวด้วยแบบจ าลอง Vector error 
correction model  

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการประมาณค่าเพื่ออธิบายกระบวนการปรับตวัในระยะสั้นของตวั
แปรเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวดว้ยแบบจ าลอง Vector Error Correction model เม่ือพิจารณา
อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา itln(PRIM)  จากการศึกษาพบว่า ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วในการปรับตวั (Speed of adjustment) ของตวัแปรผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ 

it
ln(GDP)  มีการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเท่ากบั -0.015025 

สามารถอธิบายไดว้่าคือเม่ือเกิดภาวะใด ๆ ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศปรับตวัออก
จากจุดดุลยภาพ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจะปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิมในแต่ละช่วงเวลา
ดว้ยขนาด 0.015025  

พิจารณาอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยมศึกษา itln(SEC)  จากการศึกษา
พบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วในการปรับตวั (Speed of adjustment) ของตวั
แปรผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

it
ln(GDP)  มีการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเท่ากบั  
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-0.018171 สามารถอธิบายไดว้่าคือเม่ือเกิดภาวะใด ๆ ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปรับตวัออกจากจุดดุลยภาพ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจะปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิมในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วยขนาด 0.018171 และท่ีระดบันัยส าคญั 0.10 อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาในช่วง 2 ปี ก่อนหนา้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  

ส าหรับอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษา itln(TIT)  จากการศึกษาพบวา่ ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วในการปรับตวั (Speed of adjustment) ของตวัแปร
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

it
ln(GDP)  มีการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเท่ากบั  

-0.010071 สามารถอธิบายไดว้่าคือเม่ือเกิดภาวะใด ๆ ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปรับตวัออกจากจุดดุลยภาพ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจะปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิมในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วยขนาด 0.010071 และท่ีระดบันัยส าคญั 0.10 อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาในช่วง 1 ปีก่อนหนา้และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาในช่วง 2 ปีก่อน
หนา้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)  พบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วในการปรับตวั (Speed of adjustment) ของตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

it
ln(GDP)  มีการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเท่ากบั -0.009874 สามารถ

อธิบายไดว้า่คือเม่ือเกิดภาวะใด ๆ ท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศปรับตวัออกจากจุดดุลย
ภาพ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจะปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเดิมในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด 
0.009874 และท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ช่วง 1 ปีก่อนหน้าและ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วง 2 ปีก่อนหนา้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

ตารางที ่4.15 ผลการประมาณค่าการปรับตวัในระยะสั้นของตวัแปรเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว 
                   ดว้ยแบบจ าลอง Vector Error Correction model 

ตวัแปร itln(GDP)  itln(GDP)  itln(GDP)  itln(GDP)  

ค่าสัมประสิทธ์ิในการ

ปรับตวั  -1itu  

-0.015025*** 
(0.00653) 

-0.018171*** 
(0.00698) 

-0.010071*** 
(0.00380) 

-0.009874*** 
(0.00266) 

 

it-1ln(GDP)  
-0.046173 
(0.18410) 

0.195829 
(0.11743) 

0.250433 
(0.24447) 

0.188998* 
(0.09195) 

it-2ln(GDP)  
-0.149913 
(0.18503) 

-0.344061 
(0.11138) 

-0.243479 
(0.24156) 

-0.271328* 
(0.09714) 

it-3ln(GDP)  
0.133686 
(0.12193) 

 
0.162991 
(0.12868) 

 

it-1ln(PRIM)  
0.327617 
(0.31345) 

 
  

it-2ln(PRIM)  
-0.697405 
(0.23758) 

 
  

it-3ln(PRIM)  
0.000643 
(0.24060) 

 
  

it-1ln(SEC)  
 0.292260 

(0.10390) 
  

it-2ln(SEC)  
 -0.105491* 

(0.07915) 
  

it-1ln(TIT)  
 

 
-0.212790* 
(0.09163) 

 

it-2ln(TIT)  
 

 
0.176218 
(0.11152) 

 

it-3ln(TIT)  
 

 
-0.025641* 
(0.09760) 

 

it-1ln(MYOS)  
 

 
 -0.888953 

(0.41196) 

it-2ln(MYOS)  
 

 
 0.190034 

(0.41952) 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
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4.6 ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกนัระหวา่งการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ln(GDP)it  และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา itln(PRIM)  เม่ือท า
การทดสอบท่ีสมมติฐานหลกั itln(PRIM)  ไม่เป็นสาเหตุของ ln(GDP)it  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 
พบวา่ค่า F-statistic และค่า t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัและเม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน
หลกั ln(GDP)it ไม่เป็นสาเหตุของ itln(PRIM)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่ค่า F-statistic และค่า 
t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั 

ดงันั้นในระยะส้ัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบั
ประถมศึกษามีความเป็นเหตุและผลกนัในลกัษณะสองทิศทาง (Bi-directional short-run causality) 
นัน่คือในระยะสั้ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัราการลงทะเบียน
เรียนในระดบัประถมศึกษาและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผลกันในลักษณะสองทิศทาง (Bi-
directional long-run causality) คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษาและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษาท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งการเจริญเติบโตทาง 
                   เศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา 

 
ตวัแปรตาม 

 

Lag 

แหล่งทีม่าของสาเหตุ 

Short-run  
(F-statistics) 

Long- run  
(t-statistic) 

ln( )
it

GDP  ln( )
it

PRIM  
it

ECT  

ln( )
it

GDP  3 - 
4.718562*** 

(0.0084) 
-3.327902*** 

(0.0018) 

ln( )
it

PRIM  3 
4.718562* 
(0.0656) 

- 
  -1.913540* 

(0.0656) 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกนัระหวา่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ln(GDP)it  และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา itln(SEC)  เม่ือท าการ
ทดสอบท่ีสมมติฐานหลกั itln(SEC)  ไม่เป็นสาเหตุของ ln(GDP)it  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.5 พบวา่
ค่า F-statistic และค่า t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัและเม่ือท าการทดสอบสมมติฐานหลกั 
ln(GDP)it ไม่เป็นสาเหตุของ itln(SEC)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 และ 0.05 พบวา่ค่า F-statistic และ
ค่า t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั 

สามารถอธิบายไดว้า่ ในระยะส้ัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียน
เรียนในระดบัมธัยมศึกษามีความเป็นเหตุและผลกนัในลกัษณะสองทิศทาง (Bi-directional short-
run causality) นัน่คือในระยะสั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผลกนัในลกัษณะสองทิศทาง (Bi-
directional long-run causality) คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งการเจริญเติบโตทาง 
                   เศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

 
ตัวแปรตาม 

 

Lag 

แหล่งทีม่าของสาเหตุ 
Short-run  

(F-statistics) 
Long- run  
(t-statistic) 

ln( )
it

GDP  ln( )
it

SEC  
it

ECT  

ln( )
it

GDP  3 - 
5.838751** 

(0.0123) 
 

-2.330636** 
(0.0398) 

ln( )
it

SEC  3 
169.7274* 
(0.0564) 

 

- 
15.53741** 

(0.0409) 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกนัระหวา่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ln(GDP)it  และอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา itln(TIT)  เม่ือท าการ
ทดสอบท่ีสมมติฐานหลกั itln(TIT)  ไม่เป็นสาเหตุของ ln(GDP)it  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่
ค่า F-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัและค่า t-statistic ท่ีไดย้อมรับสมมติฐานหลกัและเม่ือท า
การทดสอบสมมติฐานหลกั ln(GDP)it ไม่เป็นสาเหตุของ itln(TIT)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ 
0.10 พบวา่ค่า F-statistic และค่า t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั 

ดังนั้ นในระยะส้ัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการลงทะเบียนเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษามีความเป็นเหตุและผลกันในลกัษณะสองทิศทาง (Bi-directional short-run 
causality) นั่นคือในระยะสั้ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการ
ลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผลกันในลักษณะทิศทางเดียว (Uni-
directional long-run causality) คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัรา
การลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
 
ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งการเจริญเติบโตทาง 
                   เศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษา 

 
ตวัแปรตาม 

 

Lag 

แหล่งทีม่าของสาเหตุ 

Short-run 
(F-statistics) 

Long- run 
(t-statistic) 

ln( )
it

GDP  ln( )
it

TIT  
it

ECT  

ln( )
it

GDP  3 - 
5.350905** 
(0.0115) 

 

-1.635500 
(0.1242) 

ln( )
it

TIT  3 
8.158592** 
(0.0226) 

 

- 
     2.328819* 

       (0.0673) 
 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลกนัระหวา่งการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ln(GDP)it  และปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา itln(MYOS)  เม่ือท าการทดสอบท่ีสมมติฐาน
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หลกั itln(MYOS)  ไม่เป็นสาเหตุของ ln(GDP)it  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่ค่า F-statistic และ
ค่า t-statistic ท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัและเม่ือท าการทดสอบสมมติฐานหลกั ln(GDP)it ไม่เป็น
สาเหตุของ itln(MYOS)  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่ค่า F-statistic และค่า t-statistic ท่ีไดย้อมรับ
สมมติฐานหลกั 

ในระยะส้ัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษามีความเป็นเหตุ
และผลกนัในลกัษณะทิศทางเดียว (Uni-directional short-run causality) นัน่คือ ในระยะสั้นปีเฉล่ียท่ี
ได้รับการศึกษาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว  การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัอุดมศึกษามีความเป็นเหตุเป็นผล
กนัในลกัษณะทิศทางเดียว (Uni-directional long-run causality) คือปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
ตารางที ่4.19 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์แสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งการเจริญเติบโตทาง 
                   เศรษฐกิจและปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา 

 
ตวัแปรตาม 

 

Lag 

แหล่งทีม่าของสาเหตุ 

Short-run 
(F-statistics) 

Long- run 
(t-statistic) 

ln( )
it

GDP  ln( )
it

MYOS  
it

ECT  

ln( )
it

GDP  2 
- 

11.35469*** 
 

(0.0000) 
-3.255071*** 

 

  (0.0017) 
  

ln( )
it

MYOS  3 2.626337 
(0.0605) 

 

- 
  -1.558767 

(0.1254) 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลกัษณ์ ***, **,* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 1%, 5% 
และ 10% ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 


