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บทที ่5   
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาน้ีท าการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสินเช่ือภายในประเทศและการเจริญเติบโตทาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย และมาเลเชีย  ซ่ึงไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลพาแนล 
(Panel data) เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองในภาพรวมของกลุ่มประเทศดงักล่าว
ประกอบดว้ย 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่หน่ึงเป็นผลการทดสอบพาแนลยูนีทรูทเพื่อท าการทดสอบความน่ิงของข้อมูลสินเช่ือ
ภายในประเทศ และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศที่น ามาศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบ LLC 
(2000), IPS (2003) และ Fisher Type Test Panel Unit Root Test โดยใช้ ADF-Test และ PP-Test ตาม 
(Maddala and Wu (1999) และ Choi (2001) 

ส่วนที่สอง เป็นการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสินเช่ือ
ภายในประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธี Pedroni Residual Cointegretion Test 
(Pedroni (1999, 2004) และ Kao (1999)) 

ส่วนที่สาม เป็นการทดสอบสมการพาแนลเพื่อท าการทดสอบว่าควรท าการประมาณแบบจ าลองใน
รูปแบบไหนระหว่าง Pooled Estimator, Fixed Effects หรือ Random Effects โดยใชก้ารทดสอบของ 
Lagrangian multiplier test (LM-test), Redundant fixed effects test และ Hausman test 

ส่วนที่ส่ี เป็นผลการประมาณค่าแบบจ าลองพาแนลเพือ่ดูขนาดอิทพลของตวัแปสินเช่ือภายในประเทศ
ที่ส่งผลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศวา่มากนอ้ยเพียงใดดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยที่สุด (OLS) วธีิ
ก าลงัสองนอ้ยที่สุดเชิงพลวตัร (DOLS) และวธีิการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (GMM) 

ส่วนที่ห้า เป็นผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้ น (Error Correction Mechanism: 
ECM) เพื่อแสดงการปรับตัวของตัวแปรสินเช่ือภายในประเทศและตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศในระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว 
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5.1 ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Panel unit root) 
เพือ่ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt สินเช่ือของภาครัฐ บาล ln( )itCg  
และสินเช่ือของภาคเอกชน ln( )itCp ในรูปลอกการิทึมธรรมชาติ  และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ในรูปลอกการิทึมธรรมชาติ ด้วยวิธีการทดสอบ LLC, IPS และ Fisher 
Type โดยใช ้ADF-test และ PP-test ของกลุ่มประเทศอาเซียน ไดแ้ก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กมัพูชา เวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย และมาเลเชียที่ระดบั 
Level หรือ I (0) และผลต่างระดบัหน่ึง (1st Difference) หรือ I (1) มีรายละเอียดดงัตารางที่ 5.1  

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Panel unit root) 
ระดบั ตวัแปร LLC IPS ADF-Fisher PP-Fisher 

Level 

ln( )itCg  
-6.67272*** 

(0.0000) 
-6.69131*** 

(0.0000) 
32.9793*** 

(0.0000) 
33.9793*** 

(0.0021) 

ln( )itCp  
2.35618 
(0.9908) 

3.97116 
(1.0000) 

6.97812 
(0.9356) 

7.99648 
(0.8895) 

ln( )itCt  
-1.33675 
(0.0907) 

2.01428 
(0.9780) 

5.97866 
(0.9670) 

6.39283 
(0.9556) 

ln( )itGDP  
2.81493 
(0.9976) 

6.00158 
(1.0000) 

1.76889 
(1.0000) 

0.59306 
(1.0000) 

1st 
Difference 

ln( )itCg  
-11.4745*** 

(0.0000) 
-9.41920*** 

(0.0000) 
78.3261*** 

(0.0000) 
74.3392*** 

(0.0000) 

ln( )itCp  
-3.83672*** 

(0.0001) 
-4.41521*** 

(0.0000) 
48.5183*** 

(0.0000) 
71.6993*** 

(0.0000) 

ln( )itCt  
-7.45578*** 

(0.0000) 
-7.52899*** 

(0.0000) 
71.9225*** 

(0.0000) 
90.9523*** 

(0.0000) 
ln( )itGDP

 
-7.50459*** 

(0.0000) 
-7.32515*** 

(0.0000) 
69.5474*** 

(0.0000) 
85.1314*** 

(0.0000) 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ ***,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP

สินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  สินเช่ือของภาคเอกชน ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่
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ระดบั Level หรือ I(0) พบวา่ค่าสถิติที่ไดจ้ากการทดสอบ ดว้ยวธีิการ LLC, IPS, ADF-Fisher และ PP-
Fisher อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัที่ระดบันัยส าคญัร้อยละ 0.01, 0.05 และ 0.10  นัน่หมายความ
วา่ขอ้มูลไม่น่ิงที่ระดบั I(0) และเม่ือท าการทดสอบที่ระดบั I(1) พบวา่ค่าสถิติที่ไดจ้ากการทดสอบด้วย
วิธีการ LLC, IPS, ADF-Fisher และ PP-Fisher อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัที่ระดบันยัส าคญัร้อย
ละ 0.01, 0.05 และ 0.10 นั่นคือขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นขอ้มูลของประเทศดงักล่าวมีลกัษณะขอ้มูล
แบบ I(1) ส่วนสินเช่ือของภาครัฐบาล ln( )itCg ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ระดับ Level หรือ I(0) 
พบว่าค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบ ด้วยวิธีการ LLC, IPS, ADF-Fisher และ PP-Fisher อยู่ในช่วง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกัที่ระดบันยัส าคญัร้อยละ 0.01  

 

5.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาว (Panel Cointegration Testing) 
การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่างสินเช่ือภายในประเทศ และผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กัมพูชา เวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย และมาเลเชีย  โดยก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP เป็นตัวแปรตาม และสินเช่ือรวมภายในประเทศ
ln( )itCt  สินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp   เป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงจะท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัว
แปรดงักล่าวดว้ยวิธี Pedroni Residual Cointegration test ที่พิจารณาจากส่วนที่เหลือ (Residual) โดย
สมมติฐานใหพ้จน์ค่าคงที่ (Intercept) โดยมีสมมติฐานหลกัคือ 0 : 1H    ไม่มีโคอินทิเกรชนั)  โดยมี
ค่าสถิติที่ใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ย 7 ค่าสถิติ และดว้ยวธีิ Kao Residual Cointegration ที่พจิารณา
จากการทดสอบของสมการ ADF Test โดยมีสมมติฐานหลกัคือ 0 : 1H   (ไม่มีโคอินทิเกรชนั) ดงั
ตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ยวธีิ Pedroni และ Kao  

ด้วยวิธีของ Pedroni Residual Cointegration Test 

ค่าสถิติที่ใชใ้นการทดสอบ ln( )itGDP    กบั ln( )itCt  ln( )itGDP    กบั  ln( )itCp  

Panel V-Statistic 0.412967 (0.3398) 0.950018 (0.1711) 

Panel Rho-Statistic -1.590976* (0.0558) -1.682778** (0.0462) 

Panel PP-Statistic -2.616104*** (0.0044) -2.943807*** (0.0016) 

Panel ADF-Statistic -1.758671** (0.0393) -5.452784*** (0.0000) 

Group Rho-Statistic -1.247281 (0.1061) -2.131926** (0.0165) 

Group PP-Statistic -3.619888*** (0.0001) -5.654997*** (0.0000) 

Group ADF-Statistic -3.473718*** (0.0003) -7.444866*** (0.0000) 

ด้วยวิธีของ Kao Residual Cointegration Test 

ค่าสถิติที่ใชใ้นการทดสอบ ln( )itGDP    กบั ln( )itCt  ln( )itGDP    กบั ln( )itCp  

ADF-Statistic -2.769919*** (0.0028) -3.192121*** (0.0007) 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

จากตารางที่ 5.2 แสดงถึงผลการทดสอบสมัพนัธ์ดุลยภาพระยะยาวของกลุ่มประเทศอาเซียนระหวา่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP สินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  ด้วยวิธีของ 
Pedroni พบว่ าค่ าส ถิ ติ  Panel Rho-Statistic,  Panel PP-Statistic,  Panel ADF-Statistic,  Group PP-
Statistic, Group ADF-Statistic ที่อยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกัที่ระดบันัยส าคญัร้อยละ 0.01 และ 
0.1 ตามล าดับ ซ่ึงมีเพียงค่าสถิติ Panel V-Statistic และ Group Rho-Statistic ที่อยู่ในช่วงยอมรับ
สมมติฐานหลกั  ส่วนวิธีของ Kao พบว่าค่าสถิติ ADF อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญั
ร้อยละ 0.01 ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ln( )itGDP   และตวั
แปรสินเช่ือรวม ln( )itCt  ของกลุ่มประเทศอาเซียน นัน่มีความสมัพนัธเ์ชิงดุลยภาพระยะยาวกนั (มีโค
อินทิเกรชนั)  
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ผลการทดสอบสัมพนัธ์ดุลยภาพระยะยาวของกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  สินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  ด้วยวิธีของ Pedroni พบว่าค่าสถิติ Panel 
Rho-Statistic,  Panel PP-Statistic,  Panel ADF-Statistic,  Group PP-Statistic, Group ADF-Statistic และ 
Group Rho-Statistic ที่อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยส าคัญร้อยละ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั ซ่ึงมีเพียงค่าสถิติ Panel V-Statistic ที่อยูใ่นช่วงยอมรับสมมติฐานหลกั  ส่วนวิธีของ Kao 
พบว่าค่าสถิติ ADF อยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยส าคญัร้อยละ 0.01 ดังนั้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ln( )itGDP   และตวัแปรสินเช่ือรวม ln( )itCp  ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน นัน่มีความสมัพนัธเ์ชิงดุลยภาพระยะยาวกนั (มีโคอินทิเกรชนั)  

 
5.3 ผลการทดสอบสมการพาแนล (Panel Equation Testing) 
จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือ
รวมภายในประเทศ ln( )itCt  สินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่ามี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ดงันั้นจ่ึงท าการประมาณค่าแบบจ าลอง ซ่ึงท าการประมาณนั้น
ตอ้งท าการทดสอบสมการพาแนล เพื่อหาแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง Pool Estimator, Fixed 
Effects หรือ Random Effects ดว้ยวธีิการของ Redundant Fixed Effects และ Hausman Test ซ่ึงผลการ
ทดสอบมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบด้วยวิธี Redundant Fixed Effects Test: ระหว่างตวัแปรตาม ln( )itGDP  
และตวัแปรอิสระ ln( )itCt  

Redundant Fixed Effects Test ระหวา่งตวัแปรตาม ln( )itGDP  และ ตวัแปรอิสระ ln( )itCt  

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-Section F 1891.3126 (6,104)*** 0.0000 

Cross-SectionChi-Square 526.5700 6*** 0.0000 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value  (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากตารางที่ 5.3 แสดงถึงผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวิธี Redundant Fixed Effects Test ระหวา่ง
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยมีสมมติฐานหลักคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Pooled estimator 
เหมาะสมที่สุด และสมมติฐานทางเลือกคือการประมาณในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมที่สุด ผล
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การทดสอบ พบว่า ที่ระดับนัยส าคญั 0.01 ค่าสถิติที่ Cross-Section F ที่ได้เท่ากับ 1891.3126 และ
ค่าสถิติ Cross-Section Chi-Square ที่ได้เท่ากับ 526.5700 อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่า
การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects มีความเหมาะสม 

 
ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Redundant Fixed Effects Test: ระหวา่งตวัแปรตาม ln( )itGDP  
และตวัแปรอิสระ ln( )itCp  

Redundant Fixed Effects Test ระหวา่งตวัแปรตาม ln( )itGDP  และ ตวัแปรอิสระ ln( )itCp  

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-Section F 2319.4566 (6,104)*** 0.0000 

Cross-SectionChi-Square 549.2370 (6)*** 0.0000 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value  (2) สัญลักษณ์ *** ,* หมายถึงมีนัยส าคญัทางสถิติที่ร้อยละ 
0.01และ 0.10 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
จากตารางที่ 5.4 แสดงถึงผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวิธี Redundant Fixed Effects Test ระหวา่ง
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยมีสมมติฐานหลักคือ Pooled estimator เหมาะสมที่สุด และสมมติฐานทางเลือกคือการ
ประมาณในแบบ Fixed effects เหมาะสมที่สุด พบวา่ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 ค่าสถิติที่ Cross-Section F 
ที่ไดเ้ท่ากบั2319.4566 และค่าสถิติCross-Section Chi-Squareที่ไดเ้ท่ากบั 549.2370 อยูใ่นช่วงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั แสดงวา่การประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects มีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test: ระหวา่งตวัแปรตาม ln( )itGDP  และตวัแปรอิสระ
ln( )itCt   

Test Cross-Section Random Effects 

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

Cross-Section Random 3.233693 (1)** 0.0721 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางที่ 5.5 แสดงถึงผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวิธี Hausman Test ระหวา่งผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
โดยมีสมมติฐานหลักคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมที่สุด และ 
สมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมที่สุดผลการ
ทดสอบ พบวา่ ที่ระดบันยัส าคญั 0.10 ค่าสถิติ Chi-Sq. Statistic ที่ไดเ้ท่ากบั 3.22693 อยูใ่นช่วงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัแสดงวา่การประมาณค่าในแบบจ าลอง Random effect มีความเหมาะสมที่สุด 

 
ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test: ระหวา่งตวัแปรตาม ln( )itGDP  และตวัแปรอิสระ
ln( )itCp   

Test Cross-Section Random Effects 

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

Cross-Section Random 3.336658 (1)** 0.0678 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางที่ 5.6 แสดงถึงผลการทดสอบสมการพาแนลดว้ยวิธี Hausman Test ระหวา่งผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
โดยมีสมมติฐานหลกั คือ การประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Random effects เหมาะสมที่สุด และ
สมมติฐานทางเลือกคือการประมาณแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed effects เหมาะสมที่สุดผลการ
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ทดสอบ พบวา่ ที่ระดบันยัส าคญั 0.10 ค่าสถิติ Chi-Sq. Statistic ที่ไดเ้ท่ากบั 3.336658 อยูใ่นช่วงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัแสดงวา่การประมาณค่าในแบบจ าลอง Random effects มีความเหมาะสมที่สุด 
 
5.4 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองพาแนล (Panel Estimation) 
ผลจากการทดสอบสมการพาแนลที่ก  าหนดใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  ln( )itGDP  เป็นตวั
แปรตาม และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  สินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  เป็นตวัแปรอิสระ ของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ในรูปแบบ Random effects  มีความเหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงท าการประมาณค่า
แบบจ าลอง ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) วิธีก าลงัสองน้อยที่สุดเชิงพล
วตัร (Dynamic Ordinary Least Square: DOLS) และวธีิการโมเมนตใ์นรูปทัว่ไป (Generalized Method 
Of Moment: GMM) ซ่ึงผลการประมาณค่าแบบจ าลองพาแนล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5.7 ผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP  
และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  ของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยวิธี OLS-Estimator, DOLS-
Estimator และ GMM-Estimator  

ตวัแปร OLS-Estimator DOLS-Estimator GMM-Estimator 

ln( )itCt  0.2047***(0.0000) 0.2118***(0.0000) 0.2274***(0.0000) 

C -0.7495**(0.0369) -1.0116***(0.0158) -1.6209***(0.0002) 

1ln( )itCt    -0.0379 (0.1321)  

Adjusted R-Squared 0.9903 0.9910 0.9903 

S.E. of Regression 0.0867 0.0819 0.0857 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางที่ 5.7 แสดงถึงผลการประมาณค่าความสัมพนัระหว่างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ln( )itGDP  และ สินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt  ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยที่สุด (OLS) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันยัส าคญัร้อย
ละ 0.01 และ 0.05 พบว่า เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCt   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์
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มวลรวม ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.2047 ในทิศทางเดียวกัน 
สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 0.7495 0.2047ln( )it itGDP Ct    

ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด (DOLS) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันัยส าคญั
ร้อยละ 0.01  พบวา่ เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCt   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.2118 ในทิศทาง
เดียวกนัสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 1.0116 0.2118ln( ) 0.0379 ln( )it it itGDP Ct Ct      

ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (GMM) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันัยส าคญั
ร้อยละ 0.01  พบวา่ เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCt   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.2274 ในทิศทาง
เดียวกนัสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 16209 0.2274ln( )it itGDP Ct    
 
ตารางที่  5.8 ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ln( )itGDP  และสินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยวิธี OLS-Estimator, 
DOLS-Estimator และ GMM-Estimator  

ตวัแปร OLS-Estimator DOLS-Estimator GMM-Estimator 
ln( )itCp  0.1099***(0.0000) 0.2174***(0.0000) 0.2139***(0.0000) 

C -0.5418*(0.0780) -1.2883***(0.0015) -1.1028***(0.0013) 

1ln( )itCp    -3.0900(0.1246)  
Adjusted R-Squared 0.9921 0.9939 0.9930 
S.E. of Regression 0.0780 0.0673 0.0729 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value  (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากตารางที่ 5.8 แสดงถึงผลการประมาณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ln( )itGDP  และ สินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp  ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยที่สุด (OLS) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันยัส าคญัร้อย
ละ 0.01 และ 0.10 พบว่า เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCp   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.1099 ใน
ทิศทางเดียวกนั สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 0.5418 0.1099ln( )it itGDP Cp    

ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด (DOLS) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันัยส าคญั
ร้อยละ 0.01  พบวา่ เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCp   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.2174 ในทิศทาง
เดียวกนัสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 1.2883 0.2174ln( ) 3.0900 ln( )it it itGDP Cp Cg      

ผลการประมาณค่าดว้ยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (GMM) ในรูปแบบ Random effect ที่ระดบันัยส าคญั
ร้อยละ 0.01  พบวา่ เม่ือสินเช่ือรวม ln( )itCp   เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.2139 ในทิศทาง
เดียวกนัสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

   ln( ) 1.1028 0.2139ln( )it itGDP Ct    
 
5.5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะส้ัน 

จากการทดสอบความสมัพนัธ์เซิงดุลยภาพระยะยาว สรุปวา่ สินเช่ือรวมภายในประเทศสินเช่ือภาครัฐ 
สินเช่ือภาคเอกชน มีความสัมพนัธ์กับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ จึงท าการประมาณ เพื่อ
อธิบายการปรับตวัในระยะสั้นของตวัแปรดังกล่าว เพื่อเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว ของกลุ่มประเทศ
อาเซียนดว้ยวธีิ Error Correction Machanism (ECM) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่  5.9 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เซิงดุลยภาพระยะสั้ นระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  และสินเช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่า (Prob.) 
ln( )itGDP  -0.0133*** (0.0058) 

1ln( )itGDP   -0.2269 (0.1547) 

2ln( )itGDP   0.1166 (0.1475) 

3ln( )itGDP   -0.017 (0.2169) 

4ln( )itGDP   -0.1608 (0.4352) 

5ln( )itGDP   -0.8209 (0.3315) 

6ln( )itGDP   0.1473 (0.2582) 

7ln( )itGDP   0.4334 (0.2017) 

8ln( )itGDP   0.1948 * (0.0992) 

1ln( )itCt   -0.0010** (0.0257) 

2ln( )itCt   0.0134*** (0.0183) 

3ln( )itCt   0.0108** (0.0210) 

4ln( )itCt   0.0162*** (0.0174) 

5ln( )itCt   -0.0155*** (0.0143) 

6ln( )itCt   -0.0218*** (0.0144) 

7ln( )itCt   -0.0081** (0.0200) 

8ln( )itCt   0.007*** (0.0126) 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางที่ 5.9 แสดงถึงผลการทดสอบความสัมพนัธ์เซิงดุลยภาพระยะสั้นดว้ยวิธี (Error Correction 
Machanism: ECM) พบว่า  สิน เ ช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCt   มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าที่ระดบันัยส าคญัร้อย
ละ 0.05 เม่ือเกิดภาวะใดๆ ที่ท  าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรับตวัออกจากจุดดุลยภาพ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรับตวัเขา้สู่จุดดุลยภาพ ด้วยขนาดความเร็วของการปรับตัว 
0.0133 
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นอกจากนั้น ที่ระดบันยัส าคญัร้อยละ 0.01 และ 0.05 สินเช่ือรวมภายในประเทศก่อนหน้าน้ี 1ln( )itCt    
สินเช่ือรวมภายในประเทศ ในช่วงเวลาสองปีก่อนหน้า 2ln( )itCt    สินเช่ือรวมภายในประเทศภาย
ช่วงเวลาสามปีก่อนหน้า 3ln( )itCt   สินเช่ือรวมภายในประเทศภายช่วงเวลาส่ีปีก่อนหน้า 4ln( )itCt     
สินเช่ือรวมภายในประเทศภายช่วงเวลาหา้ปีก่อนหนา้ 5ln( )itCt   สินเช่ือรวมภายในเทศช่วงเวลาหกปี
ก่อนหน้า 6ln( )itCt  สินเช่ือรวมภายในประเทศภายช่วงเวลาเจ็ดปีก่อนหน้า 7ln( )itCt  สินเช่ือรวม
ภายในประเทศภายช่วงเวลาแปดปีก่อนหน้า 8ln( )itCt  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
ตารางที่  5.10 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เซิงดุลยภาพระยะสั้ นระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  ln( )itGDP  และสินเช่ือภาคเอกชน ln( )itCp ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่า (Prob.) 

ln( )itGDP  -0.0083*** (0.0028) 

1ln( )itGDP   0.1008 (0.1070) 

2ln( )itGDP   0.0472* (0.0652) 

1ln( )itCp   -0.0018** (0.0124) 

2ln( )itCp   0.0056*** (0.0097) 

หมายเหตุ: (1) ค่าในวงเล็บคือค่า p-value (2) สัญลกัษณ์ *** ,* หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.01และ 0.10 

ที่มา: จากการค านวณ 

จากตารางที่ 5.10 แสดงถึงผลการทดสอบความสมัพนัธเ์ซิงดุลยภาพระยะสั้นดว้ยวธีิ (Error Correction 
Machanism: ECM) พบว่า  สิน เ ช่ือรวมภายในประเทศ ln( )itCp   มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ln( )itGDP  ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าที่ระดบันัยส าคญัร้อย
ละ 0.01 เม่ือเกิดภาวะใดๆ ที่ท  าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรับตวัออกจากจุดดุลยภาพ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรับตวัเขา้สู่จุดดุลยภาพ ด้วยขนาดความเร็วของการปรับตัว 
0.0083 

นอกจากนั้น ที่ระดบันยัส าคญัร้อยละ 0.01 และ0.05 สินเช่ือภาคเอกชนก่อนหนา้น้ี 1ln( )itCp    สินเช่ือ
ภาคเอกชนช่วงเวลาสองปีก่อนหน้า 2ln( )itCp    มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน  


