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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์สินเช่ือภายในประเทศกบัการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนคือ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมัพูชา 
เวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและ มาเลเซีย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมี
ลักษณะเป็นข้อมูลแบบพาแนล ยอ้นหลัง 16 ปี แต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปี ค.ศ. 2012 ของ 7 ประเทศ 
แบบจ าลองทางทฤษฎีท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ประยกุตม์าจากแบบจ าลองของ 
Biggs et al (2009) โดยการศึกษาน้ีใช้วิธีการทดสอบพาแนลยูนิทรูท พาแนลโคอินทิเกรชั่น  
การประมาณค่าแบบจ าลองพาแนล และการหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น 

ผลการศึกษาพบว่า (1)  สินเช่ือภายในประเทศกับการเจริญเติบโตของกลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์ 
เชิงดุลยภาพระยะยาว (2) การทดสอบการปรับตวัในระยะสั้นเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่า  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะเดิมในแต่ละช่วงเวลาของการปรับตวั 
และ (3) การประมาณค่าหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ในกรณีก าหนดให้ก าหนดให้สินเช่ือ
ภายในประเทศเป็นตวัแปรอิสระ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตวัแปรตาม ซ่ึงประกอบดว้ย 
3 วิธี  คือ วิ ธีก าลังน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Dynamic 
Ordinary Least Square: DOLS) และวิธีการในรูปโมเมนตท์ัว่ไป (Generalized Method of Moment: 
GMM) พบวา่เม่ือสินเช่ือภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
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ABSTRACT 

 
The main purpose of this study is to test the relationship between domestic credit and economic 
growth of ASEAN member countries using secondary panel data dating back 16 years, from 1997 
to 2012. There were seven countries in this study, namely Thailand, Lao P.D.R, Cambodia, 
Vietnam, Philippines, Indonesia, and Malaysia. Applying theatrical model from Biggs et al (2009) 
is employed to illustrate the relationships between 2 variables. Whereas, Panel cointegration test, 
panel estimation and error correction mechanism has been conducted in this study. 

The results of this study provided as follows: 1). Domestic credit and economic growth of ASEAN 
member countries have long run relationship equilibrium 2). Studying a short-term adjustment to 
long run equilibrium found that economic growth has moved to the equilibrium in each period of 
time 3). In the estimation of the relationship between two variables, denote domestic credit as 
independent variables and economic growth as dependent variables, three methods ,which comprise 
of Ordinary Least Square: OSL; Dynamic Ordinary Least Square: DOSL; and Generalized Method 
of Moment: GMM, is employed to estimate the data. The result showed that domestic credit has a 
positive effect to the growth rate of economic growth. 
 


