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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาทางการเงินว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ได้นําวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของเชิงเหตุและ
ผลของ Geweke มาเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2552
ผลการศึกษาพบว่า หนี้ต่างประเทศก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงิน
นอกจากนั้น ยังพบว่า หนี้ต่างประเทศกับการพัฒนาทางการเงินสามารถเกื้อกูลกันได้ในขณะเวลาเดียวกัน ตลอดจน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้เกิดการพัฒนาทางการเงิน และสามารถเกื้อกูลกันได้ในขณะเวลาเดียวกันด้วย
ดังนั้น โดยเฉพาะรัฐบาลจึงควรมีการบริหารจัดการเงินกู้ที่ได้มาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมองไปถึง
ความสามารถในการชําระหนี้คืน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่คนรุ่นหลังต่อไป
คําสําคัญ: หนี้ต่างประเทศ, ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การการพัฒนาทางการเงิน

Abstract
The objective of this study is to examine the relationships between external debt,
economic growth and financial development. Geweke causality test and quarterly data from 1999
to 2009 were employed to explore relationships among these variables. Results of this study
convince that external debt causes economic growth and also financial development. Moreover,
results also show that external debt and financial development relate to each other while
economic growth leads to financial development and relate to each other as well. These
relationships are called contemporaneous causality. These results suggest that government
should have good management for external debt in order to maximize benefits and increase
ability to repay external debt.
Keywords: External Debt, Economic Growth, Financial Development
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1. บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี เริ่มต้น
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-2514) จะมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนกระจายการพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การชลประทาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น โครงข่ายถนน
ช่วยให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวถึงร้อยละ 4.6 และ 10.2 ต่อปีตามลําดับ โดยที่ช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2520-2529) ซึ่งเป็นช่วงที่ภาครัฐบาลมีการขยายการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจภายในประเทศ จึงก่อให้เกิดการก่อหนี้ต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นมากจาก 68,303 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2520 เป็น 487,076 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2529 (วารุณี สิทธิถาวร,
2546) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP Growth พบว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ. 25302534) เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.94 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจัยทุน
มีบทบาทมากที่สุดในการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยมีมูลค่าถึงร้อยละ 70.3 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) โดยปี พ.ศ. 2530 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ
9.5 และขยายตัวสูงถึง 13.2 ในปีถัดมา และยังคงรักษาการขยายตัวเกินร้อยละ 10 ต่อจากนั้นอีก 2 ปี จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งสามารถวัดได้จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545) และรายได้ต่อคนในราคาประจําปีเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาท ในปี พ.ศ.
2504 เป็น 77,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 รายได้ที่สูงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยพ้นจากการถูกจัดเป็นประเทศยากจน
โดยสัดส่วนของคนยากจนได้ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 57 เหลือร้อยละ 11.4 ของประชากรทั้งหมด และมีงานทํา
อยู่ในระดับเต็มที่ ทั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ได้รับการบริการโครงสร้างพืน้ ฐาน และบริการทางสังคมมากขึ้นจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงส่งผลให้ประเทศต้องการเงินทุนเป็นจํานวนมากเพื่อรองรับการขยายตัว
พิจารณาจากภาพที่ 1 การก่อหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยหลังจากเกิดภาวะวิกฤติไม่ได้มีการลดลงโดย
ภาครัฐบาลกลับมีการก่อหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับการก่อหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนภาคของ
ธนาคารพาณิชย์มีการก่อหนี้ต่างประเทศสูงสุดในปี พ.ศ. 2542 ถึง 17,702.00 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้เศรษฐกิจ
ไทยในปี พ.ศ. 2542 ยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ต่อไป คือ การพัฒนาด้านการเงินของประเทศ โดยระบบสถาบัน
การเงินจําเป็นต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถปล่อยสินเชื่อแก่
ภาคธุรกิจได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่กลายเป็นหนี้เสียจนเป็นภาระหนักแก่ระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อ
ของระบบสถาบันการเงินเป็นต้นเหตุสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ โดยความสําเร็จของการแก้ไข
ปัญหาระบบสถาบันการเงินมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยใน ปี พ.ศ. 2542 เป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาดังกล่าวปัญหา
การเงินที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ การเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ การแก้ไขปัญหา
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจเอกชน ซึ่งถ้าหากปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงิน และเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้เร่งดําเนินความพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ด้วยการดําเนินนโยบายงบประมาณ
ขาดดุลในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในขณะเดียวกันธุรกิจเอกชน
ก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างจริงจัง คือ การเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสถาบันการเงิน
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(หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

การเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกลไกงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ยอมให้ขาดดุลได้สูงถึงร้อยละ 5 ของ
GDP และการที่เอกชนเร่งปรับตัวฝ่าวิกฤตไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ภาคเอกชน โดยไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ มีความ
ต้องการขยายการลงทุนการผลิต และการให้บริการ โดยมีการก่อหนี้สูงสุดถึง 65,254.66 และ 65,493.16
ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลําดับในปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2551 ซึ่งอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของ ปี
พ.ศ. 2550 มีมูลค่าคงที่ร้อยละ 4.8 โดยมีแรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากภาคการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิต
อุตสาหกรรมที่เร่งตัวขึ้น

ป พ.ศ.

รัฐบาล

ธนาคารแหงประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย

ภาคอื่นๆ

ภาพที่ 1: การก่อหนี้ต่างประเทศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530-2552
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2553).
จากความสําคัญดังกล่าว งานศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงินในประเทศไทยเพื่อตอบคําถามว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ตัวแปร M2/GDP เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาทางการเงินที่ดีตามงานศึกษาของ Abu-Qarn and
Abu-Bader (2004) และเพิ่มตัวชี้วัด M3/GDP เพื่อให้มองภาพของการพัฒนาทางการเงินได้กว้างขึ้น และการศึกษา
ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ตามแบบ Geweke Casulity Test ทั้งนี้ใช้ข้อมูลรายไตรมาสของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี
พ.ศ. 2552 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับจากการวิจยั ในครั้งนี้ คือ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยเนื้อหาของบทความต่อไปจะกล่าวถึงการทบทวน
วรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย รวมถึงสรุปผลและข้อเสนอแนะ

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์ของหนี้ต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงินใน
ประเทศไทยเพื่อตอบคําถามว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร

3. การทบทวนวรรณกรรม
จากทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Harrod-domar ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถูก
กําหนดโดยอัตราการออม และการลงทุนต่อผลผลิตของประเทศ เมื่อการออมของประเทศไม่เพียงพอต่อระดับ
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การลงทุนจึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการพึ่งเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาเสริมการออมภายในประเทศให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอกับระดับเงินทุนที่ต้องการ ในขณะ Chenery and Strout ผู้วางรากฐานทฤษฎี Two-gap Model
มองว่าหนี้ต่างประเทศเกิดจากช่องว่าง 2 ประเภท คือ ช่องว่างระหว่างเงินออมกับเงินลงทุนภายในประเทศ และ
ช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ ตามงานศึกษาของ (เฉิดฉันท์ ไมตรีบริรักษ์, 2528) วารุณี
สิทธิถาวร (2546) พบว่า การก่อหนี้ต่างประเทศของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความสัมพันธ์กบั การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบสองทาง (Feedback Causality) กล่าวคือ การก่อหนี้ต่างประเทศจะมีอิทธิพล (Granger Cause)
ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกับที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีอิทธิพล (Granger Cause)
ต่อหนี้ต่างประเทศ ในลักษณะที่เงินทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างทรัพยากรในประเทศ ทําให้สามารถ
ขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องจึงทําให้ผลผลิตโดยรวมประเทศเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจะ
กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น Chowdhury
(1994) พบว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันยังพบว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะทําให้หนี้ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ Bauerfreund (1989); Savvides (1992); Pattillo (2002), (2004); Clements (2003)
พบว่า หนี้ต่างประเทศส่งผลในทางลบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แนวคิด Patrick (1966) กล่าวว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถนําไปสู่ 2 ความสัมพันธ์ คือ
Supply-leading หรือการพัฒนาทางการเงินทําให้เกิดความเจริญเติบโต และ Demand-following กล่าวคือ ความ
เจริญเติบโตทําให้เกิดการพัฒนาทางการเงินตามมา ต่อมา Goldsmith (1969) กล่าวว่า การพัฒนาทางด้านการเงิน
ทําให้เกิดการออมเพิ่มขึ้นในรูปของสินทรัพย์ทางการเงิน การสะสมทุน ทําให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตามมา พัชราวลัย ชัยปาณี (2540) พบว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐาน "Supply-leading" หรือ
อุปทานนําตลาด วิไลลักษณ์ โชติภาภรณ์ (2536) พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยมีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะ
ที่การพัฒนาทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างกําหนดซึ่งกันและกัน (Two-way Relationship หรือ
Feedback Causality)
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 2

ความเจริญเติบโต
ทาง เศรษฐกิจ

หนี้ตางประเทศ

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การพัฒนาทาง
การเงิน

4. ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเงิน
ในประเทศไทย การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) ราย
ไตรมาสระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2552
ตารางที่ 1: แสดงข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูล
แหล่งที่มา
หนี้ต่างประเทศ (ETD)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (www.nesdb.go.th)
การพัฒนาทางการเงิน (M2 / GDP), (M3 / GDP)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ตัวแปรที่ใช้ทําการทดสอบ
หนี้ต่างประเทศวัดด้วย
ETD คือ การก่อหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมโดยตรงจากต่างประเทศของ
รัฐบาล เงินกู้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก่อหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวัดด้วย
GDP คือ การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การพัฒนาทางการเงินวัดด้วย
M2 / GDP คือ ปริมาณเงินในความหมายกว้างต่อ GDP หรือปริมาณเงินที่หมุนเวียนในมือประชาชน
นอกจากประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในมือประชาชน และเงินฝากเผื่อเรียก หรือ M1 แล้ว ยังรวมเงิน
ฝากประจําและออมทรัพย์ของธุรกิจและครัวเรือนที่ระบบธนาคารพาณิชย์อีกด้วยต่อ GDP
M3 / GDP คือ ปริมาณเงินในความหมายกว้างที่สุดต่อ GDP หรือ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในมือประชาชน
ในรูปของเงินสดเงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงินที่รับฝากจากประชาชน ซึ่งรวมถึงเงินฝากในรูปของตั๋วสัญญา
ใช้เงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่อ GDP
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเงินใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งขั้นตอนสําหรับการศึกษาตามแนวคิด Geweke ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบจําลองของ Geweke
r

X t      i X t i  1t

(1)

i 1

Var(1t )   21
r

s

i 1

j 1

X t      i X t i    j Yt  j   2t

(2)

Var( 2t )   22
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r

s

i 1

j 0

X t      i X t i    j Yt  j   3t

(3)

Var( 3t )   23
r

X t      i X t i 
i 1

s



j  p

Y

j t j

  3t

(4)

Var( 4t )   24

โดยที่

คือ ตัวแปรตาม ณ เวลา t
X t i คือ ตัวแปรตาม ณ เวลาที่ t  i
Yt  j
คือ ตัวแปรอิสระ ณ เวลาที่ t  j
1t , 2t , 3t , 4t คือ ค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็น White Noise
 i ,  j คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการให้ค่าแปรปรวนต่ําที่สุด
คือ ค่า lag ของตัวแปรตามที่เหมาะสม
r
s
คือ ค่า lag ของตัวแปรอิสระที่เหมาะสม
คือ ค่า lead ของตัวแปรอิสระที่เหมาะสม
p
Xt

4.2 ขั้นตอนการเลือกช่วงความล่าช้า (Lag Period) และช่วงของการนํา (Lead Period) ที่เหมาะสม
ตามแบบจําลองของ Geweke ข้างต้นได้เลือกใช้วิธีการของ Akaike Information Criterion (AIC) เพื่อ
กําหนด Lag Period หลักการที่สําคัญ คือ การทําให้ค่าความแปรปรวนมีระดับต่ําสุด โดยหากเพิ่ม Lag Period
ของตัวแปรมากขึ้นแล้วทําให้ค่าความแปรปรวนลดต่ําลงก็จะเพิ่ม Lag Period มากขึ้น และจะหยุดการเพิ่ม จํานวน
Lag Period ถ้าการเพิ่มทําให้ค่าแปรปรวนกลับสูงขึ้น (วิไลลักษณ์ โชติภาภรณ์, 2536) ในขณะกรณีการกําหนด
Lead Period ก็จะได้ใช้แนวทางเดียวกันกับการกําหนด Lag Period
4.3 ขั้นตอนการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality)
การทดสอบในขั้นตอนนี้ สามารถทดสอบได้หลังจากการสร้างแบบจําลอง และทําการเลือกช่วง Lag
Period และ Lead Period ที่เหมาะสมแล้ว จึงสามารถทราบค่า Variance ได้เพื่อนํามาแทนในสูตรการหาค่า
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality) ดังนี้
Fy x  ln( 21 /  22 )  n   2 (d ),
Fx y  ln( 23 /  24 )  n   2 (d ),
Fy x  ln( 22 /  23 )  n 2 (1),
Fy , x  ln( 21 /  24 )  n  Fy  x  Fx  y  Fy  x  2 (2d  1),

โดยที่

8

คือ จํานวนของตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์
 2 คือ Chi-square Statistic
d คือ ค่าความต่างของ Degree of Freedom ระหว่างสมการแต่ละคู่

n
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4.4 ขั้นตอนการหาค่าความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล Geweke Casulity Test หลังจากทราบค่า
Linear Causality
สมมติฐานของการศึกษา คือ
1. H 0 : y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อ x
2. H 0 : x ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อ y
3. H 0 : y และ x ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อกันในเวลาเดียวกัน
การใช้ค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ โดยที่กําหนดระดับนัยสําคัญ  = 0.05
ที่องศาอิสระ = n-k-1
ทั้งนี้ 1) ถ้าค่าสถิติ Chi-square ที่ได้จากการคํานวณ มีค่ามากกว่า Critical Value อย่างมีนัยสําคัญจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า ตัวแปรหนึ่งมีอิทธิพลในการอธิบายตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง นั่นคือ จะปฏิเสธ  0
เมื่อ  2 >  2 , d
2) ถ้าค่าสถิติ Chi-square ที่ได้จากการคํานวณ มีค่าน้อยกว่า Critical Value อย่างมีนัยสําคัญจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก แสดงว่า ตัวแปรหนึ่งไม่มีอิทธิพลในการอธิบายตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง นั่นคือ จะยอมรับ  0 เมื่อ
 2 <  2 , d

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบช่วง Lag และ Lead ที่เหมาะสมในแต่ละคู่ความสัมพันธ์ที่ทําการทดสอบ
โดยหลักเกณฑ์ ค่า Akaike Information Criterion (AIC) ต่ําสุดตามแบบจําลอง Geweke
AIC
คู่การทดสอบ
p
s
r
ETD กับ GDP
8
8
8
27.65376
ETD กับ M2/GDP
8
8
8
27.24784
ETD กับ M3/GDP
8
8
8
28.82463
GDP กับ M2/GDP
8
8
8
17.30096
GDP กับ M3/GDP
8
8
8
19.51496
ที่มา: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม EVIEW 5
ตารางที่ 2 พบว่า แต่ละความสัมพันธ์ r เท่ากับ 8 ไตรมาส พบว่า s เท่ากับ 8ไตรมาส และพบว่า p
เท่ากับ 8 อยู่ที่ 8ไตรมาส
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality)
ค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality)
0.375
FGDPETD  ln( 21 /  22 )
2.399
FETDGDP  ln( 23 /  24 )
0.066
FGDPETD  ln( 22 /  23 )
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3 (ต่อ): ผลการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality)
ค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality)
2.839
FGDP, ETD  ln( 21 /  24 )
0.286
FM 2 / GDPETD  ln( 21 /  22 )
2.812
FETDM 2 / GDP  ln( 23 /  24 )
0.137
FM 2 / GDPETD  ln( 22 /  23 )
3.245
FM 2 / GDP, ETD  ln( 21 /  24 )
0.236
FM 3 / GDPETD  ln( 21 /  22 )
1.324
FETDM 3 / GDP  ln( 23 /  24 )
0.108
FM 3 / GDPETD  ln( 22 /  23 )
1.668
FM 3 / GDP, ETD  ln( 21 /  24 )
0.212
FM 2 / GDPGDP  ln( 21 /  22 )
4.816
FGDP M 2 / GDP  ln( 23 /  24 )
1.662
FM 2 / GDPGDP  ln( 22 /  23 )
6.691
FM 2 / GDP,GDP  ln( 21 /  24 )
0.268
FM 3 / GDPGDP  ln( 21 /  22 )
2.903
FGDPM 3 / GDP  ln( 23 /  24 )
1.305
FM 3 / GDPGDP  ln( 22 /  23 )
4.477
FM 3 / GDP,GDP  ln( 21 /  24 )
ที่มา: มาจากการคํานวณ
ตารางที่ 3 เป็นการแสดงผลการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Linear Causality) โดยได้กล่าว
ไว้ในขั้นตอนที่ 3 ตามวิธีการศึกษาของ Geweke ซึ่งค่าที่ได้ดังกล่าวมีความสําคัญสามารถนําไปคํานวณหาค่า  2
Statistic เพื่อทดสอบ Geweke Causality Test ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงินในประเทศไทยว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
ตารางที่ 4: สรุปผลการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ (ETD), ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) และการพัฒนาทางการเงิน (M2 / GDP, M3 / GDP)
Geweke
Measure
FGDP ETD
FETD GDP
F GDP ETD

 2 Statistic
13.5
67.172, 86.364
2.376

AIC
Criterion
r=8
s=8
p=8

Critical-Value

ผล

15.507
26.296
3.841

ยอมรับ  0
ปฏิเสธ  0
ยอมรับ  0

ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ไม่ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ไม่ส่งผลต่อกัน

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ต่างประเทศ (ETD), ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) และการพัฒนาทางการเงิน (M2 / GDP, M3 / GDP)
Geweke
Measure

 2 Statistic

FM 2 / GDP ETD
FETD  M 2 / GDP
F M 2 / GDP ETD
FM 3 / GDP ETD
FETD  M 3 / GDP
F M 3 / GDP ETD
FM 2 / GDP GDP
FGDP  M 2 / GDP
F M 2 / GDPGDP
FM 3 / GDPGDP
FGDP M 3 / GDP
F M 3 / GDPGDP

Critical-Value

ผล

10.296
78.736,101.232
4.932
8.496
37.072,47.664
3.888
7.632
134.848,171.376

AIC
Criterion
r=8
s=8
p=8
r=8
s=8
p=8
r=8
s=8

15.507
26.296
3.841
15.507
26.296
3.841
15.507
26.296

ยอมรับ  0
ปฏิเสธ  0
ปฏิเสธ  0
ยอมรับ  0
ปฏิเสธ  0
ปฏิเสธ  0
ยอมรับ  0
ปฏิเสธ  0

ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ไม่ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ไม่ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ไม่ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน

59.832
9.648
81.284,104.508
46.98

p=8
r=8
s=8
p=8

3.841
15.507
26.296
3.841

ปฏิเสธ  0
ยอมรับ  0
ปฏิเสธ  0
ปฏิเสธ  0

ส่งผลต่อกัน
ไม่ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน
ส่งผลต่อกัน

ที่มา: จากการคํานวณ และจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม EVIEW 5
ตารางที่ 4 เป็นการแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลตามวิธีของ Geweke Causality
Test โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติด้วยความเชื่อมั่น 95% สามารถแบ่งผลสรุปจากการทดสอบ
ออกเป็น 5 กลุ่มได้ ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง ประกอบด้วย 1.1) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อหนี้
ต่างประเทศ 1.2) หนี้ต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในลักษณะที่หนี้ต่างประเทศส่งผลต่อ (กําหนด)
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1.3) โดยทั้งหนี้ต่างประเทศ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลต่อกันในขณะเวลาเดียวกัน
กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย 2.1) การพัฒนาทางการเงินเมื่อมี M2 / GDP เป็นตัวชี้วัดไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลต่อหนี้ต่างประเทศ 2.2) หนี้ต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในลักษณะที่หนี้ต่างประเทศส่งผล
ต่อการพัฒนาทางการเงิน 2.3) ทั้งหนี้ต่างประเทศ และการพัฒนาทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกัน
ในเวลาเดียวกันได้ (เกื้อกูลกันได้ในขณะเวลาเดียวกัน)
กลุ่มที่สาม ประกอบด้วย 3.1) การพัฒนาทางการเงินเมื่อมี M3 / GDP เป็นตัวชี้วัดไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลต่อหนี้ต่างประเทศ 3.2) หนี้ต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในลักษณะที่หนี้ต่างประเทศส่งผล
ต่อการพัฒนาทางการเงิน 3.3) ทั้งหนี้ต่างประเทศ และการพัฒนาทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกัน
ในขณะเวลาเดียวกันได้
กลุ่มที่สี่ ประกอบด้วย 4.1) การพัฒนาทางการเงินเมื่อมี M2 / GDP เป็นตัวชี้วัดไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อ
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การพัฒนาทางการเงินในลักษณะที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาทางการเงิน 4.3) โดยทั้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกันในขณะเวลาเดียวกันได้
กลุ่มที่ห้า ประกอบด้วย 5.1) การพัฒนาทางการเงินเมื่อมี M3 / GDP เป็นตัวชี้วัดไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เหตุและส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5.2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ต่อการพัฒนาทางการเงินในลักษณะที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาทางการเงิน 5.3) โดยทั้ง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกันในขณะเวลาเดียวกัน
ได้

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้สิ่งสําคัญที่พบ คือ ความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยการที่หนี้
ต่างประเทศส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะว่าหนี้ต่างประเทศเสริมสร้างทุนให้กับประเทศ ทําให้
ประเทศสามารถขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนในสถานการณ์ที่ประเทศที่ต้องเผชิญ
ภาวะวิกฤติ เช่น การเกิดภาวะวิกฤติใน ปี พ.ศ. 2540 ผ่านพ้นมาถึง ปี.พ.ศ. 2542 หลังจากเกิดภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจใหม่ ๆ รัฐบาลไทยก็ได้มีการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อประเทศผ่านพ้นภาวะวิกฤติและต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืน เงินทุนจาก
ต่างประเทศก็ยังดํารงความสําคัญ ในฐานะแหล่งเงินทุนซึ่งกําหนดความสําเร็จของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอยู่
และเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยกําหนดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ตา่ งประเทศของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2550-2552) ในลักษณะที่หนี้
ต่างประเทศเข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างทรัพยากรทําให้สามารถขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการผลิต
สินค้าและบริการของประเทศเพิ่มขึ้น และทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในที่สุด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ถึงแม้ว่าหนี้
ต่างประเทศจะเข้ามาช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องคํานึงว่าหนี้ต่างประเทศคือการสร้างหนี้ใน
อนาคตของประเทศเช่นกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศต้องประสบกับปัญหาการชําระหนี้ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาระดับการก่อหนี้ที่เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้การก่อหนี้ต่างประเทศแต่ละครั้งควรมีการวางแผนสําหรับการใช้เงินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และควรมีการบริหารจัดการหนี้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ประเทศสามารถนําเงินที่ได้จากการกู้หนี้
ต่างประเทศมาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน พร้อมที่จะสามารถ
ชําระหนี้คืนได้
ในความเป็นจริงแล้วการกู้เงินจากต่างประเทศส่งผลต่อการพัฒนาทางการเงินไทย นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศมานานแล้ว เช่น การกู้เงินจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องดํารงนโยบายเปิดเสรี
ทางการเงิน นโยบายดังกล่าวสะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อประเทศไทยรับพันธะข้อ 8 ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศใน ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาทําธุรกรรมและธุรกิจการเงินประเภท
ต่าง ๆ ในส่วนของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเอกชน รวมถึง
ธนาคารพาณิชย์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวและการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ จากผลการศึกษาที่
พบว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวกําหนดการพัฒนาทางการเงิน และยังสามารถเกื้อกูลกันได้ในขณะเวลา
เดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่มี
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ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักแล้วนั้น เมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนออกไป ความต้องการการบริการ
ทางด้านการเงินจะตามมาเป็นหลัก จึงควรดําเนินนโยบายที่จะเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น
เพื่อทําให้เกิดการพัฒนาทางการเงินจนเมื่อทั้งคู่สอดคล้องและสามารถกําหนดซึ่งกันและกันได้ดีแล้ว จากนั้นควร
ดําเนินนโยบายทั้งสองด้านอย่างผสมผสานกันได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ซึ่งผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คําแนะนํา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัย
ดังกล่าวนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี
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