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ABSTRACT

	 This	research	aimed	to	study	the	economic	relationship	between	government	

expenditures,	private	investment	and	gross	domestic	product	at	1988	prices	(GDP).	The	

study	was	conducted	on	by	using	the	quarterly	time	series	data	during	the	period	of	1996-

2010,	from	Office	of	The	National	Economic	and	Social	Development	Board.	The	study	

used	Econometric	model:	Vector	Autoregressive	Model	(VAR)	to	estimate	the	relationship	

of	these	variables.	

	 The	 results	 shown	 that	Thailand’s	 economic	dynamics	has	been	 influenced	

statistically	significant	changes	by	the	Keynesian’s	Economics	thought.	The	intervening	

by	using	government	expenditures	influenced	matters	for	Thailand’s	economic	dynamics	

or	GDP	more	than	private	investment	over	the	past	years.	

Keywords :	 government	expenditures,	private	investment,	Thai	economic	growth

บทน�า         

	 นบัตั้งแต่เคนส์	 (John	Maynard	Keynes)	นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษไดเ้ขียน

หนงัสือช่ือ	 "The	General	 Theory	 of	 Employment,	 Interest	 and	Money"	 ข้ึนมาในปี	

ค.ศ.	 1936	 (วนัรักษ	์ ม่ิงมณีนาคิน,	 2548)	 ซ่ึงมีนยัของเน้ือหาส�าคญัท่ีแสดงถึงแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีขดัแยง้อยา่งมากกบัแนวคิดก่อนหนา้ของส�านกัคลาสสิก	 (classical	

school)	 ท่ีพฒันามาก่อนเกือบศตวรรษ	โดยนกัเศรษฐศาสตร์ยคุก่อนให้ความส�าคญักบั

ระบบตลาดเสรี	(free	market)	และคดัคา้นการเขา้ไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ	

เน่ืองจากมีความเช่ือวา่	กลไกราคาหรือระบบตลาดสามารถท�างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	

ท�าให้ระบบเศรษฐกิจบรรลุถึงเป้าหมายไดโ้ดยตวัเอง	 โดยการแทรกแซงของภาครัฐจะ

ก่อใหเ้กิดความบิดเบือนข้ึนในระบบตลาด	อยา่งไรก็ดี	 จากปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ีตกต�่า

เป็นเวลานานดงัท่ีเกิดข้ึนในยคุนั้นท�าใหเ้คนส์มีความเช่ือว่า	 ระบบเศรษฐกิจไม่สามารถ

จดัการตวัเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	 เน่ืองจากเศรษฐกิจในสภาวะท่ีตกต�่าจะก่อให้เกิด

ปัญหาการว่างงานข้ึนไดเ้ป็นระยะเวลานาน	 อนัมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการปรับตวั

ของราคาหรือค่าจ้างในตลาดแรงงานมีลกัษณะเป็น	 sticky	 price	 หรือมีความหนืด

ไม่สามารถปรับข้ึนลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว	จนกระทัง่สามารถดึงดูดใหน้ายจา้งท�าการจา้งงาน

แรงงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจได	้ซ่ึงจะมีผลท�าใหร้ะบบเศรษฐกิจขาดก�าลงัซ้ือ	ส่งผล



120 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554)

ให้เกิดอุปทานส่วนเกินข้ึนและเกิดเป็นวงจรให้เศรษฐกิจยิ่งตกต�่าเป็นระยะเวลานาน	

หากไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีก�าลงัซ้ือมากท่ีสุด

ในระบบเศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุน้ี	 เคนส์จึงเช่ือว่า	 การใช้จ่ายของภาครัฐ	 (government	

expenditure)	จะสามารถลดอุปทานหรือผลผลิตส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน	และท�าใหร้ะบบเศรษฐกิจ

ฟ้ืนตวัในท่ีสุด	ซ่ึงแนวคิดของเคนส์ไดถ้กูน�าไปใชแ้กปั้ญหาเศรษฐกิจในขณะนั้นและมีผล

ท�าใหเ้ศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัข้ึนในท่ีสุด

	 ดว้ยเหตุน้ี	แนวคิดของเคนส์จึงไดรั้บการยอมรับและถกูน�ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง

ในปัจจุบนั	รวมถึงประเทศไทยเอง	กถื็อไดว้า่เป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิด

ของเคนส์เช่นกนัในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดกว่าทศวรรษ

ท่ีผา่นมา	แมว้า่สดัส่วนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจในรูปการใชจ่้ายของรัฐบาล	

(government	 expenditure)	 มีไม่มากนกั	 เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนของภาคเอกชน	

(private	investment)	ซ่ึงมีสดัส่วนมากในระบบเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมากต็าม

	 แต่จากขอ้มูลในช่วงภายหลงัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี	พ.ศ.2540	 เราสามารถ

เห็นแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของรายจ่ายภาครัฐไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน	กล่าวคือ	สดัส่วนของ

รายจ่ายโดยรวมภาครัฐในปัจจุบนัปี	พ.ศ.2553	ไดเ้พิม่ข้ึนจากช่วงก่อนเกิดวกิฤตปี	พ.ศ.2539	

เท่ากบัร้อยละ	18.47	ขณะท่ีสดัส่วนการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ	28.07	 (ส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,	2554)	อยา่งไรกดี็	เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดแลว้	พบว่า	 รายจ่ายของภาครัฐท่ีมีสัดส่วนสูงข้ึนนั้นคือ	 รายจ่ายประจ�า	 อนั

ประกอบดว้ย	เงินเดือนและค่าจา้ง	ค่าซ้ือสินคา้และบริการ	ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ	74.65	ใน

ขณะเดียวกนั	รายจ่ายลงทุนซ่ึงมีผลต่อศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศใน

อนาคตนั้น	กลบัมีสดัส่วนลดลงร้อยละ	26.9	ในช่วงเวลาดงักล่าว

	 ดงันั้น	ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะวเิคราะห์ถึงบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน

ต่อเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองดา้นการลงทุน	 เพ่ือให้เห็นศกัยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศในอนาคต	ทั้งน้ีโดยมีการจ�าแนกผลของความสมัพนัธ์ระหวา่งรายจ่ายประเภท

ต่างๆของภาครัฐ	 อนัไดแ้ก่	 รายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุน	 ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจไทยในระยะยาวดว้ย	 ซ่ึงจะท�าให้สามารถน�าไปเป็นแนวทางก�าหนดนโยบาย

ดา้นรายจ่ายของภาครัฐไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป	
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วตัถุประสงค์การวจิยั
	 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายจ่ายภาครัฐ	 รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน	และ

ผลิตภณัฑ	์มวลรวมภายในประเทศ		 	 	 	 	 	

 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง
	 รายจ่ายภาครัฐ	 (government	 expenditure)	 เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของรายจ่าย

มวลรวม	(aggregate	expenditure)	นอกเหนือจากรายจ่ายบริโภค	รายจ่ายลงทุน	การส่งออก	

และการน�าเขา้สินคา้บริการ	 ตามแนวคิดของเคนส์	 ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรายได้

ประชาชาติ	หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	โดยทัว่ไปการใชจ่้ายของ

ภาครัฐ	 เป็นรายจ่ายประเภทอิสระ	 (autonomous	 expenditure)	 ไม่ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ	

แต่จะเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีไดว้างเป้าหมายเอาไว	้หรือเป็นตวัแปรเชิงนโยบาย	

(policy	 variable)	 ซ่ึงผลของรายจ่ายภาครัฐจะส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดย

ผา่นการใชจ่้ายของรัฐโดยตรงและอีกส่วนหน่ึงผา่นการกระตุน้การบริโภคและการลงทุน

ของภาคเอกชนในลกัษณะ	Crowding	in	ในรอบถดัๆ	ไป

	 ส�าหรับโครงสร้างรายจ่ายภาครัฐ	หากจ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	สามารถ

จ�าแนกไดเ้ป็น	2	ประเภท	กล่าวคือ	

 ก) รายจ่ายทัว่ไปหรือรายจ่ายประจ�า	ประกอบดว้ย	เงินเดือนและค่าจา้ง	(Wages	

and	 Salaries)	 และรายจ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการ	 ท่ีไม่เป็นสินทรัพยป์ระเภททุน	

(Expenditure	on	goods	and	services)

 ข) รายจ่ายลงทุน	 ซ่ึงหมายถึง	 รายจ่ายส�าหรับซ้ือหรือลงทุนในโครงการ	

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงครุภณัฑ	์ท่ีดิน	และส่ิงก่อสร้างเพื่อการสะสมทุน	เป็นตน้

	 ส�าหรับงานวิจยั	 ท่ีได้ท�าการทบทวนมาส่วนใหญ่ได้ให้ขอ้สรุปท่ีชัดเจนว่า	

รายจ่ายภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติ

หรือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	อาทิ	

	 ณฐิักานต	์วรสง่าศิลป์	 (2551)	 ไดท้ �าการประเมินขนาดของการตอบสนองของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	ต่อการใชจ่้ายของรัฐบาลประเภทต่างๆ	ดว้ยแบบจ�าลอง	

Vector	Auto	Regression	 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า	 รายจ่ายประจ�า	 และรายจ่ายลงทุนนั้น	

มีตวัคูณทางการคลงั	 (fiscal	multiplier)	 มากกว่า	 1	 เน่ืองจากเป็นลกัษณะของรายจ่าย

ท่ีก่อให้เกิดอุปสงคสื์บเน่ือง	นอกจากน้ี	 ผูว้ิจยัยงัเสนอแนะให้ภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชจ่้ายต่อระบบเศรษฐกิจ	ดว้ยการเนน้รายจ่ายท่ีท�าใหเ้กิด	Productivity	และกระตุน้
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การลงทุนเป็นหลกั	 โดยมีการจดัล�าดบัความส�าคญัของการใชจ่้าย	 รวมถึงการมีกฎหมาย

และฐานขอ้มูลเพื่อใชก้�ากบัและตรวจสอบการใชเ้งินใหรั้ดกมุ

	 รณชิต	สมมิตร	 (2550)	ท�าการศึกษาบทบาทของการใชจ่้ายภาครัฐต่อตวัแปร

ทางเศรษฐกิจ	มหภาคของประเทศไทย	อนัประกอบดว้ย	ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	

ภาษี	อตัราดอกเบ้ีย	การบริโภคของภาคเอกชน	และการลงทุนของภาคเอกชน	โดยอาศยั

วิธีการ	Cointegration	และ	Error	Correction	 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่	 รายจ่ายของภาครัฐ

มีผลกระทบในระยะยาวต่อการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

มากท่ีสุด	รองมาไดแ้ก่	การลงทุนของภาคเอกชน	การบริโภคของภาคเอกชน	ภาษี	และ

อตัราดอกเบ้ีย	ตามล�าดบั

	 งานวิจยัขา้งตน้บางส่วนไดมุ่้งท่ีจะศึกษารายจ่ายภาครัฐแต่ละประเภทโดยตรง	

ในขณะท่ีบางส่วนไดท้�าการศึกษาเปรียบเทียบกบัรายจ่ายอ่ืนๆตามแนวคิดของเคนส์	แต่ก็

มิได้ศึกษาไปในรายละเอียดของรายจ่ายภาครัฐแต่ละประเภท	 เพ่ือเปรียบเทียบกับ

ตวัแปรอ่ืนๆ	ผูว้จิยัจึงไดน้�ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี	

วธีิด�าเนินการวจิยั
	 การวิจยัคร้ังน้ีอาศยัวิธีการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย	 ขอ้มูลและตวัแปรท่ีใช้ใน

การศึกษา	แบบจ�าลองท่ีใชใ้นการศึกษา	และการวเิคราะห์ขอ้มูล	ดงัต่อไปน้ี	

 ข้อมูลและตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

	 การวจิยัคร้ังน้ีอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา	 (Secondary	 time	 series	

data)	 เป็นขอ้มูลรายไตรมาสตั้ งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึง	 ปี	 พ.ศ.2539	 จนถึงไตรมาสท่ีส่ี	

ปี	พ.ศ.2553	(รวมทั้งส้ิน	60	ขอ้มลู)	ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมของส�านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	(สศช.)	

	 ส�าหรับรายละเอียดของตวัแปรและขอ้มูลท่ีใชศึ้กษา	ประกอบดว้ย

	 -	รายจ่ายภาครัฐ	(Government	Expenditures)	ประกอบดว้ย	

	 (1)	 ตวัแปรรายจ่ายบริโภคทัว่ไปของภาครัฐ	(LnGEN_G)	ไดแ้ก่	ขอ้มลู	General	

Government	Consumption	Expenditure	at	1988	Prices

	 (2)	 ตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ	(LnGI)	ไดแ้ก่	ขอ้มลู	Gross	Fixed	Capital	

Formation	at	1988	Prices	(Public)
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	 -	 ตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน	(Private	Investments:	LnPI)	ไดแ้ก่	ขอ้มลู	

Gross	Fixed	Capital	Formation	at	1988	Prices	(Private)

	 -	 ตวัแปรผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (LnGDP)	 ไดแ้ก่	 ขอ้มูล	Gross	

Domestic	Product	at	1988	Prices

 แบบจ�าลองทีใ่ช้ในการศึกษา

	 ผูว้จิยัไดน้�าเอาแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ	VAR	(Vector	Autoregressive	Model)	

มาศึกษาความสมัพนัธ์ของรายจ่ายภาครัฐ	การลงทุนภาคเอกชน	และผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ	 ซ่ึงมีความเหมาะสมส�าหรับตวัแปรท่ีมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเองในแบบ

จ�าลอง	(Endogenous	Variables)	เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา	โดยสามารถเขียน

ใหอ้ยูใ่นรูปของเมทริกซ์ในรูปของ	Reduce	Form	ได	้ดงัน้ี

ข้อมูลและตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  
 การวิจยัคร้ังน้ีอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา (Secondary time series data) เป็นขอ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่
ไตรมาสท่ีหน่ึง ปี พ.ศ.2539 จนถึงไตรมาสท่ีส่ีปี พ.ศ.2553 (รวมทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล) ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
 

สาํหรับรายละเอียดของตวัแปรและขอ้มูลท่ีใชศึ้กษา ประกอบดว้ย 
- รายจ่ายภาครัฐ (Government Expenditures) ประกอบดว้ย  

(1) ตวัแปรรายจ่ายบริโภคทัว่ไปของภาครัฐ (LnGEN_G) ไดแ้ก่ ขอ้มูล General Government Consumption 
Expenditure at 1988 Prices 

(2) ตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ (LnGI) ไดแ้ก่ ขอ้มูล Gross Fixed Capital Formation at 1988 Prices 
(Public) 

- ตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน (Private Investments: LnPI) ไดแ้ก่ ขอ้มูล Gross Fixed Capital Formation 
at 1988 Prices (Private) 

- ตวัแปรผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (LnGDP) ไดแ้ก่ ขอ้มูล Gross Domestic Product at 1988 Prices 
 
 แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัไดน้าํเอาแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ VAR (Vector Autoregressive Model) มาศึกษาความสัมพนัธ์ของรายจ่าย
ภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับตวัแปรท่ีมีลกัษณะ
สัมพนัธ์กนัเองในแบบจาํลอง (Endogenous Variables) เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยสามารถเขียนใหอ้ยูใ่น
รูปของเมทริกซ์ในรูปของ Reduce Form ได ้ดงัน้ี 

 
LnGDPt      A10         A11(L)   A12(L)   .   A1n(L)   LnGDPt-i       e1t  
LnPIt            =    A20     +     A21(L)   A22(L)   .   A2n(L)   LnPIt-i             +       e2t 
LnGIt      A30         A31(L)   A32(L)   .   A3n(L)   LnGIt-i        e3t 
LnGEN_Gt    A40         A41(L)   A42(L)   .   A4n(L)   LnGEN_Gt-i        e4t 

               
โดยท่ี   Aij (L)   คือ   The Polinomials in the Lag Operator L 

 
จากสมการจะใหเ้ห็นวา่ ค่าของตวัแปรหน่ึงจะถูกกาํหนดจากค่าในอดีต (Lagged Values) ทั้งจากตวัของมนัเอง

และตวัแปรอ่ืนๆในแบบจาํลอง ดงันั้น การกาํหนดใหจ้าํนวน Lag ท่ีมากข้ึน จะทาํใหค้วามสามารถในการอธิบายพฤติกรรม
เชิงพลวตัของแบบจาํลอง VAR ในรูปของ Reduced Form สูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกนั Degree of Freedom จะลดลง 
เน่ืองจากค่า สัมประสิทธ์ิท่ีถูกประมาณค่าจะสูงข้ึน ทาํให้ผลการประมาณมีความน่าเช่ือถือลดลง ดงันั้น เราจึง ตอ้งหา
จาํนวน Lag ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่างๆ กล่าวคือ ถา้ขนาดของตวัอยา่งมีขนาดเลก็ (จาํนวน 30 ตวัอยา่ง) การ
เลือกจาํนวน lag จาก AIC (Akaike information criterion) และ FPE (Final prediction error) จะทาํใหก้ารประมาณค่ามีความ
ถกูตอ้งมากท่ีสุด สาํหรับตวัอยา่งขนาด 60 ตวัอยา่งนั้น การเลือกจาํนวน lag จาก HQ (Hannan-Quinn information criterion) 
จะทาํใหก้ารประมาณค่ามีความถกูตอ้งมากท่ีสุดเช่นเดียวกบั AIC และ SIC (Asghar and bid  2007)  

โดยท่ี	Aij	(L)	คือ	The	Polinomials	in	the	Lag	Operator	L

	 จากสมการจะใหเ้ห็นวา่	ค่าของตวัแปรหน่ึงจะถกูก�าหนดจากค่าในอดีต	(Lagged	

Values)	ทั้งจากตวัของมนัเองและตวัแปรอ่ืนๆในแบบจ�าลอง	ดงันั้น	การก�าหนดใหจ้�านวน	

Lag	 ท่ีมากข้ึน	จะท�าใหค้วามสามารถในการอธิบายพฤติกรรมเชิงพลวตัของแบบจ�าลอง	

VAR	ในรูปของ	Reduced	Form	สูงข้ึน	แต่ในขณะเดียวกนั	Degree	of	Freedom	จะลดลง	

เน่ืองจากค่า	สมัประสิทธ์ิท่ีถกูประมาณค่าจะสูงข้ึน	ท�าใหผ้ลการประมาณมีความน่าเช่ือถือ

ลดลง	ดงันั้น	เราจึง	ตอ้งหาจ�านวน	Lag	ท่ีเหมาะสม	โดยพจิารณาจากค่าสถิติต่างๆ	กล่าวคือ	

ถา้ขนาดของตวัอยา่งมีขนาดเลก็	 (จ�านวน	30	ตวัอยา่ง)	 การเลือกจ�านวน	 lag	 จาก	AIC	

(Akaike	information	criterion)	และ	FPE	(Final	prediction	error)	จะท�าใหก้ารประมาณค่า

มีความถูกตอ้งมากท่ีสุด	ส�าหรับตวัอยา่งขนาด	60	ตวัอยา่งนั้น	การเลือกจ�านวน	 lag	จาก	

HQ	 (Hannan-Quinn	 information	 criterion)	 จะท�าให้การประมาณค่ามีความถูกตอ้ง

มากท่ีสุดเช่นเดียวกบั	AIC	และ	SIC	(Asghar	and	bid	2007)	
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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554)

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 VAR	เป็นแบบจ�าลองท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานศึกษาตวัแปรท่ีมีลกัษณะเป็น

พลวตั	 หรือเป็นตัวแปรอนุกรมเวลา	 เน่ืองจากผูศึ้กษาไม่จ�าเป็นต้องทราบลักษณะ

ความสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริง	ของตวัแปรต่างๆ	ในแบบจ�าลอง	โดยเพยีงแต่ทราบวา่ตวัแปรต่างๆ

ท่ีใชใ้นการศึกษามีความเก่ียวขอ้งกนัในทางทฤษฎีและมีความเก่ียวขอ้งกบัค่าในอดีต	

(Lagged	value)	กส็ามารถน�ามาวเิคราะห์ได้

	 อยา่งไรกดี็	แบบจ�าลอง	VAR	กไ็ม่ไดแ้สดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ	

อยา่งชดัเจน	ดงันั้น	 จึงตอ้งอาศยัการวเิคราะห์อ่ืนๆ	เขา้มาศึกษาเพิ่มเติม	 เพื่อแสดงใหเ้ห็น

ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง	ตวัแปรในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน	อนัไดแ้ก่	การวเิคราะห์

การตอบสนองของตวัแปร	 (Impulse	Response	 Function)	 และการวิเคราะห์ขนาดของ

อิทธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน	(Variance	Decomposition)	ดงัต่อไปน้ี

	 -	 การวเิคราะห์การตอบสนองของตวัแปร	(Impulse	Response	Function:	IRF)	

เป็นวิธีท่ีจะช่วยวดัการเปล่ียนแปลงของตวัแปรซ่ึงวดัในรูป	One	 Standard	Deviation	

ว่ามีผลกระทบต่อตวัแปรอ่ืนๆ	 ในระบบทั้งในช่วงเวลาเดียวกนัและช่วงเวลาในอนาคต

อยา่งไร	หรือกล่าวไดว้า่	เป็นการวดัผลกระทบจาก	Shock	ของตวัแปรใดๆ	ในแบบจ�าลอง

ท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืนๆ	ในช่วงเวลาเดียวกนัและช่วงเวลาต่างๆ	ในอนาคต	

	 -	 การวเิคราะห์ขนาดของอิทธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน	

(Variance	Decomposition:	VD)	 เป็นการวเิคราะห์วา่	 ในช่วงเวลาหน่ึงความผนัผวนของ

ตวัแปร	Endogenous	ตวัหน่ึงๆ	จะมีอิทธิพลมาจากความผนัผวนในตวัเองและตวัแปรอ่ืนๆ	

เป็นสดัส่วนเท่าใด

	 ดงันั้น	การน�าเอาวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองของตวัแปร	และการวิเคราะห์

ขนาดของอิทธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน	 มาใช้ในงานศึกษา

แบบจ�าลอง	 VAR	 ซ่ึงจะท�าให้ทราบทั้ งทิศทางและขนาดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ของตวัแปรท่ีสนใจศึกษาต่อตวัแปรอ่ืนๆไดช้ดัเจนมากข้ึน

	 ส�าหรับการวเิคราะห์	VAR	นั้น	ประกอบไปดว้ย	ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

	 1)	การทดสอบ	 unit	 root	 ของตวัแปร	 เพ่ือพิจารณาความหยุดน่ิงของขอ้มูล	

(stationary)	 เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความสัมพนัธ์ลวง	 (spurious	 relationship)	ของตวัแปร

ต่างๆ	ในแบบจ�าลอง	โดยอาศยัวธีิการ	Augmented	Dickey-Fuller	test	(ADF)	ซ่ึงหากเป็น

ขอ้มูลไม่หยดุน่ิง	 (non-stationary)	กจ็ะท�าการ	difference	ตวัแปรเพื่อใหข้อ้มูลมีความน่ิง	

ซ่ึงตวัแปรท่ีท�าการ	difference	แลว้มีความน่ิงท่ีล�าดบั	p	เราจะเรียกวา่	I(p)หรือ	Integrated	
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order	pth

	 2)	การเลือก	lag	หรือความล่าชา้ท่ีเหมาะสมของตวัแปร	

	 3)	การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	(Cointegration	test)	ในกรณี

ขอ้มูลของตวัแปรมีลกัษณะไม่หยดุน่ิง	เพื่อใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินใจในการเลือกแบบจ�าลอง

ระหว่าง	 VAR	 หรือ	 VEC	 (Vector	 Error	 Correction)	 เน่ืองจากในกรณีท่ีตัวแปร

มีความสมัพนัธ์ในระยะยาวต่อกนั	การใชแ้บบจ�าลอง	VEC	จะใหผ้ลหรือขอ้สรุปมากกวา่	

โดยการทดสอบความสมัพนัธ์ระยะยาว	ในการศึกษาน้ีไดใ้ชว้ธีิการ	Johansen	Cointegration	

Test	(Johansen	1988)	เพื่อหาจ�านวนของความสมัพนัธ์	Cointegration

	 4)	การประมาณค่าแบบจ�าลองดว้ย	VAR	หรือ	VEC

	 5)	การประมาณค่า	 Impulse	Response	 Function	 (IRF)	 และ	 Forecast-Error	

Variance	Decomposition	(VD)	

	 นอกจากน้ี	 ผูว้ิจัยจะได้ท�าการตรวจสอบทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ในแบบจ�าลองดว้ยว่า	 มีความสัมพนัธ์กนัแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง	 โดยอาศยั

รูปแบบการทดสอบ	Granger	Causality	Test	

ผลการวจิยั
	 จากผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายจ่ายภาครัฐ	การลงทุนภาคเอกชน	

และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	สามารถแสดงเป็นล�าดบัขั้นตอนต่างๆ	ดงัต่อไปน้ี

 การทดสอบความหยุดน่ิงของข้อมูล (stationary)

	 ผลการทดสอบคุณสมบติั	stationary	ดว้ยวธีิการ	Augmented	Dickey-Fuller	test	

(ADF)	 ท่ีค่าระดบั	 level	พบวา่	ขอ้มูลของตวัแปรทั้งหมดมีลกัษณะไม่หยดุน่ิง	 จึงน�าเอา

ตวัแปรทั้งหมดมาท�าการหาผลต่างคร้ังท่ีหน่ึง	(first	difference)	และท�าการทดสอบอีกคร้ัง	

จึงพบว่า	 ขอ้มูลมีลกัษณะ	 stationary	 จึงสรุปไดว้่าตวัแปร	 LnGDP	LnPI	 LnGI	 และ	

LnGEN_G	เป็นตวัแปร	I(1)	(ตารางท่ี	1)
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ตารางที ่1	ผลการทดสอบความหยดุน่ิงของขอ้มูล

ตัวแปร

Level First Difference

Constant 

without trend

Constant 

with trend None None

LnGDP 		-0.49296	 		-3.739732* 1.145669 -12.36046**

LnPI 		-1.726726 		-2.896258 -0.405675 -3.411181**

LnGI -3.952407** -4.136715** -0.249129 -9.101775**

LnGEN_G 	-1.510795 -5.681588** 0.877386 	9.017819**

ท่ีมา	:		จากการค�านวณ

หมายเหตุ	:					**	แสดงถึง	นยัส�าคญัของค่าสถิติท่ีระดบั	0.01

				 									*	แสดงถึง	นยัส�าคญัของค่าสถิติท่ีระดบั	0.05

 การเลอืก lag ทีเ่หมาะสมของตวัแปรและการทดสอบ Cointegration

	 ตวัแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจลว้นมีระยะเวลาในการส่งผลต่อตวัแปรอ่ืนๆ	

ในแบบจ�าลอง	หรือมีความล่าชา้ในการรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน	ดงันั้น	การประมาณค่า

แบบจ�าลอง	VAR	จึงจ�าเป็นตอ้งหาจ�านวน	lag	ท่ีเหมาะสมก่อน	โดยขอ้มลูในการวเิคราะห์

คร้ังน้ีมีจ�านวนทั้งส้ิน	60	ขอ้มูล	 จึงพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	 (ตารางท่ี	2)	พบวา่	จ�านวน	 lag	

ท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั	3		

ตารางที ่2	ค่าสถิติต่างๆในการพิจารณาจ�านวน	lag	ท่ีเหมาะสม

 Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA	 6.44e-09 -7.509562 -7.362230 -7.452742

1 135.6862 7.32e-10 -9.686075 -8.949414 -9.401974

2 115.7191 1.02e-10 -11.66502 -10.33903 -11.15364

3 62.00693* 4.18e-11* -12.58479* -10.66947* -11.84613*

4 14.88839 5.32e-11 -12.39459 -9.889939 -11.42864

5 23.63620 5.11e-11 -12.51824 -9.424267 -11.32502

ท่ีมา	:		จากการค�านวณ

หมายเหตุ	:					*	แสดงถึง	จ�านวน	lag	ท่ีเหมาะสม	
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	 ส�าหรับผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปร

ในแบบจ�าลอง	พบวา่	มีความสมัพนัธ์แบบ	cointegration	ต่อกนั	(ตารางท่ี	3)		

ตารางที ่3	ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว

Hypothesized

No. Of CE(s) Eigenvalue
Trace

Statistic

0.05

Critical 

Value

Max-Eigen

Statistic

0.05

Critical 

Value

None	* 	0.480134 	88.37928 47.85613 	35.98016 27.58434

At	most	1	* 	0.391459 	52.39912 	9.79707 	27.31805 21.13162

At	most	2	* 	0.292079 	25.08108 15.49471 	18.99826 14.26460

At	most	3	* 	0.104700 	6.082815 3.841466 	6.082815 3.841466

ท่ีมา	:		จากการค�านวณ

หมายเหตุ	:	 *	 แสดงถึง	 นัยส�าคญัของค่าสถิติท่ีระดับ	 0.05	 (โดย	 Trace	 test	 และ	

Max-eigenvalue	test	แสดงถึง	4	cointegrating	eqns.)

	 เช่นน้ี	 จึงสามารถประมาณค่าในแบบจ�าลองดว้ยวิธีการของ	VAR	 ซ่ึงแสดง

ความสมัพนัธ์ในระยะยาวของตวัแปรต่างๆ	ในแบบจ�าลองได	้ดงัตารางต่อไปน้ี		

ตารางที ่4	ผลการประมาณค่าแบบจ�าลอง	VAR

ตัวแปร Δ(LnGDP) Δ(LnPI) Δ(LnGI) Δ(LnGEN_G)

Δ(LnGDPt-1) 	0.034994 	1.426751 -1.476015 -0.486235

	(0.17569) 	(0.52837) 	(1.00436) 	(0.47414)

[	0.19919] [	2.70027] [-1.46961] [-1.02551]

Δ(LnGDPt-2) -0.631733 -0.864798 	2.209519 -0.395532

	(0.17149) 	(0.51575) 	(0.98037) 	(0.46281)

[-3.68380] [-1.67677] [	2.25376] [-0.85462]

Δ(LnGDPt-3) -0.461240 -1.234088 -0.437038 	0.378686

	(0.20158) 	(0.60625) 	(1.15240) 	(0.54403)

[-2.28811] [-2.03560] [-0.37924] [	0.69608]
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ตัวแปร Δ(LnGDP) Δ(LnPI) Δ(LnGI) Δ(LnGEN_G)

Δ(LnPIt-1) 	0.073664 	0.095058 	0.424924 	0.362292

	(0.05179) 	(0.15576) 	(0.29608) 	(0.13977)

[	1.42232] [	0.61028] [	1.43516] [	2.59198]

Δ(LnPIt-2) 	0.138129 	0.490614 -0.420530 -0.103194

	(0.05389) 	(0.16206) 	(0.30806) 	(0.14543)

[	2.56332] [	3.02730] [-1.36510] [-0.70959]

Δ(LnPIt-3) 	0.100624 	0.330431 	0.610826 -0.056692

	(0.04656) 	(0.14004) 	(0.26620) 	(0.12567)

[	2.16094] [	2.35950] [	2.29460] [-0.45112]

Δ(LnGIt-1) 	0.046561 	0.114398 -0.554901 -0.055507

	(0.02342) 	(0.07045) 	(0.13392) 	(0.06322)

[	1.98769] [	1.62382] [-4.14368] [-0.87801]

Δ(LnGIt-2) 	0.021876 -0.189938 -0.487100 -0.125170

	(0.02481) 	(0.07462) 	(0.14184) 	(0.06696)

[	0.88167] [-2.54540] [-3.43411] [-1.86930]

Δ(LnGIt-3) -0.003294 -0.146649 -0.632443 -0.118305

	(0.02270) 	(0.06828) 	(0.12979) 	(0.06127)

[-0.14508] [-2.14782] [-4.87295] [-1.93088]

Δ(LnGEN_Gt-1) 	0.062877 	0.015342 	0.033997 -0.769645

	(0.05029) 	(0.15123) 	(0.28747) 	(0.13571)

[	1.25039] [	0.10144] [	0.11826] [-5.67124]

Δ(LnGEN_Gt-2) -0.000841 -0.024527 -0.088777 -0.578253

	(0.05845) 	(0.17577) 	(0.33412) 	(0.15773)

[-0.01440] [-0.13954] [-0.26570] [-3.66605]

ตารางที ่4	(ต่อ)
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ตัวแปร Δ(LnGDP) Δ(LnPI) Δ(LnGI) Δ(LnGEN_G)

Δ(LnGEN_Gt-3) -0.033338 	0.223607 	0.179842 -0.449365

	(0.04912) 	(0.14772) 	(0.28079) 	(0.13256)

[-0.67876] [	1.51375] [	0.64049] [-3.39002]

C 	0.016373 	0.001414 -0.014064 	0.029619

	(0.00465) 	(0.01399) 	(0.02658) 	(0.01255)

[	3.52091] [	0.10109] [-0.52903] [	2.36012]

R-squared 	0.841481 	0.744371 	0.875725 	0.896256

Adj. R-squared 	0.797243 	0.673032 	0.841043 	0.867304

Sum sq. resides 	0.018060 	0.163351 	0.590226 	0.131539

S.E. equation 	0.020494 	0.061635 	0.117159 	0.055309

F-statistic 	19.02169 	10.43435 	25.25049 	30.95684

Log likelihood 	145.6430 	83.98120 	48.01227 	90.04603

Akaike AIC -4.737251 -2.535043 -1.250438 -2.751644

Schwarz SC -4.267080 -2.064872 -0.780267 -2.281473

Mean dependent 	0.007139 -0.006945 -0.007197 	0.008325

S.D. dependent 	0.045513 	0.107789 	0.293857 	0.151832

Determinant resid covariance 

(dof adj.)

	2.64E-11

Determinant resid covariance 	9.17E-12

Log likelihood 	393.7709

Akaike information criterion -12.20610

Schwarz criterion -10.32542

ท่ีมา	:		จากการค�านวณ
หมายเหตุ	:	 ค่าในวงเลบ็	(			)		แสดงถึง			Standard	errors

	 ค่าในวงเลบ็	[			]		แสดงถึง			t-statistics 

ตารางที ่4 (ต่อ)
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	 ผลการประมาณค่าในตารางท่ี	 4	 สามารถน�ามาเขียนเป็นสมการผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศได	้ดงัน้ี	

 Δ(LnGDP)	 =	 0.0163	 +	 0.0349*Δ(LnGDPt-1)	 -	 0.6317*Δ(LnGDPt-2)																																				

-	0.4612*Δ(LnGDPt-3)	+	0.0736*Δ(LnPIt-1)	+	0.1381*Δ(LnPIt-2)	+	0.1006*Δ(LnPIt-3)	

+	0.0465*Δ(LnGIt-1)	+	0.0218*Δ(LnGIt-2)	-	0.0032*Δ(LnGIt-3)	+	0.0628*Δ(LnGEN_

Gt-1)	-	0.0008*Δ	(LnGEN_Gt-2)	-	0.0333*Δ(LnGEN_Gt-3)

	 จากสมการดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 การเปล่ียนแปลงของตัวแปรต่างๆ	

อนัประกอบดว้ย	ตวัแปรรายจ่ายทัว่ไป	และรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ	รวมถึงรายจ่ายลงทุน

ของภาคเอกชน	 ลว้นส่งผลในทิศทางบวกต่อการเปล่ียนแปลงในผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อ	รายจ่ายของภาครัฐและรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน	

มีความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกนั	นัน่เอง

	 อยา่งไรกต็าม	ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีกล่าวมาขา้งตน้	หากกรณีท่ีตวัแปร

ในแบบจ�าลองมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวต่อกนัแลว้	การใชแ้บบจ�าลอง	 (Vector	Error	

Correction:	VEC)	จะใหผ้ลหรือขอ้สรุปมากกวา่	 	ดว้ยเหตุน้ี	ผูว้จิยัจึงท�าการประมาณค่า	

ตวัแปรใหม่ดว้ยแบบจ�าลอง	VEC	เพื่อน�ามาวเิคราะห์การตอบสนอง	(Impulse	Response	

Function)	 และขนาดของอิทธิพลโดยการแยกส่วนความแปรปรวน	 (Variance	

Decomposition)	ของตวัแปรอ่ืนๆในแบบจ�าลองท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	

เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของภาครัฐและเอกชนได้อย่างชัดเจนมากข้ึน	 ซ่ึงปรากฏ

ผลการศึกษาในแต่ละส่วน	ดงัต่อไปน้ี

 

 ผลการประมาณค่าการตอบสนองของตวัแปร (Impulse Response Function)

	 ผลการวิเคราะห์	 (ภาพท่ี	 1)	พบว่า	 การ	 shock	สะสมของตวัแปรทั้งสองของ

รายจ่ายภาครัฐจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระดับผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศในทิศทางบวกอยา่งชดัเจน	ซ่ึงหมายความวา่	การเปล่ียนแปลงของรายจ่าย

ภาครัฐ	ทั้งประเภทรายจ่ายทัว่ไป	(LnGEN_G)	และรายจ่ายลงทุน	(LnGI)	ท่ีมากข้ึนจะมีผล

ท�าใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	(LnGDP)	เพิม่ข้ึนดว้ย	ในขณะท่ีการ	shock	สะสม

ของตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน	(LnPI)	เกือบจะไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเลย	
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ รายจ่ายของภาครัฐและรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน มี
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกนั นัน่เอง 

อยา่งไรกต็าม ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากกรณีท่ีตวัแปรในแบบจาํลองมีความสัมพนัธ์ใน
ระยะยาวต่อกนัแลว้ การใชแ้บบจาํลอง (Vector Error Correction: VEC) จะใหผ้ลหรือขอ้สรุปมากกวา่  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึง
ทาํการประมาณค่าตวัแปรใหม่ดว้ยแบบจาํลอง VEC เพ่ือนาํมาวิเคราะห์การตอบสนอง (Impulse Response Function) และ
ขนาดของอิทธิพลโดยการแยกส่วนความแปรปรวน (Variance Decomposition) ของตวัแปรอ่ืนๆในแบบจาํลองท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของภาครัฐและเอกชนไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงปรากฏผล
การศึกษาในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 

  
 ผลการประมาณค่าการตอบสนองของตวัแปร (Impulse Response Function) 

ผลการวิเคราะห์ (ภาพท่ี 1) พบวา่ การ shock สะสมของตวัแปรทั้งสองของรายจ่ายภาครัฐจะส่งผลกระทบใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงต่อระดบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในทิศทางบวกอยา่งชดัเจน ซ่ึงหมายความวา่ การเปล่ียนแปลง
ของรายจ่ายภาครัฐ ทั้งประเภทรายจ่ายทัว่ไป (LnGEN_G) และรายจ่ายลงทุน (LnGI) ท่ีมากข้ึนจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (LnGDP) เพ่ิมข้ึนดว้ย ในขณะท่ีการ shock สะสมของตวัแปรรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน (LnPI) 
เกือบจะไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเลย  
 

 
    ภาพที ่1:  ผลกระทบจากความผนัผวนของรายจ่ายทัว่ไปและรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ 

       รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน ท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  
                       ท่ีมา:  จากการคาํนวณ 
 
 

ผลการวเิคราะห์ขนาดของอทิธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน (Variance Decomposition) 
เม่ือพิจารณาขนาดผลกระทบของตวัแปรรายจ่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อผลผลิต          มวลรวมภายในประเทศ 

(LnGDP) โดยการแยกส่วนความแปรปรวน (ภาพท่ี 2) พบวา่ อิทธิพลของตวัแปรต่างๆท่ีมีต่อ LnGDP จะเร่ิมมากข้ึนและมี
เสถียรภาพเม่ือเวลาผา่นไป โดยความผนัผวนของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ จะข้ึนอยูก่บัรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ 
(LnGI) มากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 18 และรายจ่ายทัว่ไปของภาครัฐ (LnGI) ประมาณร้อยละ 6 ตามลาํดบั ในขณะท่ีรายจ่าย
ลงทุนของภาคเอกชน (LnPI) มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 2 เท่านั้น  
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ภาพที ่1 :	 ผลกระทบจากความผนัผวนของรายจ่ายทัว่ไปและรายจ่ายลงทุนของ

ภาครัฐ	 รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน	 ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	

ท่ีมา	:	จากการค�านวณ

 ผลการวเิคราะห์ขนาดของอทิธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน 

(Variance Decomposition)

	 เม่ือพจิารณาขนาดผลกระทบของตวัแปรรายจ่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อผลผลิต	

มวลรวมภายในประเทศ	 (LnGDP)	 โดยการแยกส่วนความแปรปรวน	 (ภาพท่ี	 2)	พบวา่	

อิทธิพลของตวัแปรต่างๆท่ีมีต่อ	LnGDP	จะเร่ิมมากข้ึนและมีเสถียรภาพเม่ือเวลาผา่นไป	

โดยความผนัผวนของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 จะข้ึนอยู่กบัรายจ่ายลงทุน

ของภาครัฐ	 (LnGI)	มากท่ีสุด	ประมาณร้อยละ	18	และรายจ่ายทัว่ไปของภาครัฐ	 (LnGI)	

ประมาณร้อยละ	6	ตามล�าดบั	ในขณะท่ีรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน	(LnPI)	มีสดัส่วนเพยีง

ประมาณร้อยละ	2	เท่านั้น	
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              ภาพที ่2:  ส่วนประกอบของความผนัผวนในผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ                                                                
                    ท่ีมา:  จากการคาํนวณ 

 
ผลการทดสอบ Granger Causality Test 
ผลการทดสอบ Granger Causality ของตวัแปรทั้งหมดในแบบจาํลอง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ี lag อนัดบั 2 

โดยใชต้วัแปรในลกัษณะ First Difference (ตารางท่ี 5) ทาํให้สรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Ln_GDP) มี
ความสัมพนัธ์แบบสองทิศทางกบัรายจ่ายภาครัฐ ทั้งประเภทรายจ่ายทัว่ไป (LnGEN_G) และรายจ่ายลงทุน (LnGI) ในขณะ
ท่ีส่งผลแบบทิศทางเดียว ในลกัษณะท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีผลต่อรายจ่ายลงทุนภาคเอกชน (LnPI) เท่านั้น      
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              ภาพที ่2:  ส่วนประกอบของความผนัผวนในผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ                                                                
                    ท่ีมา:  จากการคาํนวณ 

 
ผลการทดสอบ Granger Causality Test 
ผลการทดสอบ Granger Causality ของตวัแปรทั้งหมดในแบบจาํลอง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ี lag อนัดบั 2 

โดยใชต้วัแปรในลกัษณะ First Difference (ตารางท่ี 5) ทาํให้สรุปไดว้า่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Ln_GDP) มี
ความสัมพนัธ์แบบสองทิศทางกบัรายจ่ายภาครัฐ ทั้งประเภทรายจ่ายทัว่ไป (LnGEN_G) และรายจ่ายลงทุน (LnGI) ในขณะ
ท่ีส่งผลแบบทิศทางเดียว ในลกัษณะท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีผลต่อรายจ่ายลงทุนภาคเอกชน (LnPI) เท่านั้น      
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ภาพที ่2 :	 ส่วนประกอบของความผนัผวนในผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ																																																																										

ท่ีมา	:	จากการค�านวณ

 ผลการทดสอบ Granger Causality Test

	 ผลการทดสอบ	Granger	Causality	ของตวัแปรทั้งหมดในแบบจ�าลอง	ณ	ระดบั

ความเช่ือมัน่	95%	ท่ี	lag	อนัดบั	2	โดยใชต้วัแปรในลกัษณะ	First	Difference	(ตารางท่ี	5)	

ท�าให้สรุปไดว้่า	 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (Ln_GDP)	 มีความสัมพนัธ์แบบ

สองทิศทางกบัรายจ่ายภาครัฐ	ทั้งประเภทรายจ่ายทัว่ไป	 (LnGEN_G)	และรายจ่ายลงทุน	

(LnGI)	ในขณะท่ีส่งผลแบบทิศทางเดียว	ในลกัษณะท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ

มีผลต่อรายจ่ายลงทุนภาคเอกชน	(LnPI)	เท่านั้น					
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ตารางที ่5		ผลการทดสอบ	Granger	Causality

Dependent Variable Excluded Chi-sq

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGEN_G)

Δ(ΔLnGEN_G)

Δ(ΔLnGEN_G)

Δ(ΔLnGEN_G)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGEN_G)

All

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(ΔLnGI)

Δ(ΔLnGEN_G)

All

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(ΔLnGEN_G)

All

Δ(Δ	LnGDP)

Δ(Δ	LnPI)

Δ(ΔLnGI)

All

	4.052295

	7.267924*

	10.49764**

	19.92987**

	76.20002**

	6.815022*

	3.633851

	105.9187**

	298.3684**

	25.30714**

	0.896296

	388.7864**

	141.9574**

	22.71705**

	15.71127**

	199.5848**

**	แสดงถึง	นยัส�าคญัของค่าสถิติท่ีระดบั	0.01	

	*	แสดงถึง	นยัส�าคญัของค่าสถิติท่ีระดบั	0.05

สรุปและอภปิรายผล
	 ผลการวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้า่	 รายจ่ายภาครัฐ	 ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 โดยการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายลงทุนภาครัฐ

จะมีผลท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมากท่ีสุด	รองมา

คือ	รายจ่ายบริโภคทัว่ไปของภาครัฐ	ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายภาครัฐทั้งสองประเภท

ดงักล่าวจะท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อระดบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในทิศทาง

เดียวกนั	ส�าหรับการเปล่ียนแปลงรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชน	 เกือบจะไม่มีผลท�าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในช่วงท่ีผา่นมาเลย	 (ภายหลงั

ช่วงวกิฤตการณ์เศรษฐกิจ)	
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	 ผลการวิจยัทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่า	 การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ภาครัฐในช่วงท่ีผา่นมา	 มีส่วนส�าคญัในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย	และท�าใหท้ราบวา่	

การพฒันาเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามแนวคิดของเคนส์ซ่ึงกคื็อ	การยอมรับบทบาทภาครัฐ

ในการเขา้มาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งชดัเจน	

ข้อเสนอแนะ
	 ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่	 รายจ่ายลงทุนของภาครัฐจะยงัคงมีบทบาทหลกัในการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตตามแนวคิดของเคนส์	 โดยส่ิงท่ีภาครัฐ

ควรใหค้วามส�าคญักคื็อ	การจดัสรรทรัพยากรระหวา่งรายจ่ายบริโภคทัว่ไป	(เงินเดือนและ

ค่าจา้ง	 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ)	และรายจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม	รวมถึงการ

เร่งส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน	 เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย

มากข้ึนในอนาคต	ภายใตก้ลไกการแข่งขนัในระบบตลาดเสรี	ซ่ึงจ�าเป็นจะตอ้งด�าเนินการ

ควบคู่กนัไป	

	 เน่ืองดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีช่วยให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมในระบบเศรษฐกิจ	

การวิจยัในอนาคต	ผูว้ิจยัจึงควรศึกษาเชิงลึกในแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจ	 ซ่ึงจะช่วยให้

เกิดประโยชนใ์นทางปฏิบติัมากยิง่ข้ึน	
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