
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศ

ไทยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศ

ไทย และวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษาใน

ประเด็นของการเปดเสรีทางการเงนิที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินนโยบายการเงินที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการเปดเสรี

ทางการเงิน และการปรับตัวของภาคการเงินเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับ

ในการศึกษานี้แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก การศึกษาเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเชิง

ปริมาณโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐมิต ิ

การศึกษานี้มีกจิกรรมและวิธีดําเนินการ ดังนี ้

1. รวบรวมขอมูลจาก เอกสาร ตํารา และบทความตางๆ เพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพ

ทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย 

2. รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และกําหนดกรอบแนวคิดใน

การเก็บขอมูลภาคสนาม รวมทั้งจัดทําแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 

3. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับภาคสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเสรี

ทางการเงินในประเทศไทยประกอบดวย 1) ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายการเปดเสรี

ทางการเงิน อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 2) ธนาคารพาณิชย และธุรกิจเอกชนที่มีการทําธุรกรรมระหวางประเทศ และ 3) 

นักวชิาการ 

4. ประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางการเปดเสรีทางการเงิน ที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย 

5. จัดทําผลการศึกษา จากการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลทั้งหมด ทั้งในสวนของการ

วิเคราะหเชิงพรรณาและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

6. สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาการเปดเสรทีางการเงินกับการพฒันาเศรษฐกิจนี้ มีการเก็บขอมูล 2 ลักษณะ คือ  

 1) การสัมภาษณเชิงลึก โดยในการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางที่ใชประกอบดวย ผูมีสวน

เกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงิน เพื่อใหความเห็นในประเด็นตางๆ ซึ่งในการศึกษานีเ้ปนการเลือก

กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงหนวยงาน (purposive sampling) เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลเชิง

ลึกที่เกี่ยวของกับแนวนโยบาย ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางในอนาคตของการเปดเสรี

ทางการเงิน ที่มีความตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผูกํากับดูแลนโยบาย และผูปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ  

ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ตามที่ตองการ ซึ่งประกอบดวยภาคสวนตางๆ จํานวน 20 ราย ดังนี ้

- ภาครัฐ ไดแก หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายตางๆ

เกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงิน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง 

ตลาดหลักทรัพย เปนตน 

- ภาคเอกชน ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเอกชนในภาคการผลิตที่มีธุรกรรมระหวาง

ประเทศ 

- นักวิชาการ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ  

 2) ขอมูลเชิงปริมาณ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐมิตินั้น จะเปน

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่นํามาศึกษา เพื่อระบุบทบาทของชองทางการระดมทุนที่

สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต พ.ศ. 2540–2557 

จํานวน 72 ไตรมาส สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  

- เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) 

- มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) 

- ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี ้(BOND) 

3.2 เครื่องมือการวิจัย 

 สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชในการศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจนี้

ประกอบดวย 2 สวน คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือทาง

เศรษฐมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. แบบสัมภาษณเชิงลึก ในการศึกษานี้เปนการเก็บขอมูลโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) กับภาคสวนที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงินในประเทศ

ไทยดังกลาวขางตนโดยใชแบบสัมภาษณ ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เนื่องจาก

การเปดเสรีทางการเงินเปนเรื่องที่ตองใชความรู ความสามารถ และความชํานาญเฉพาะดาน ดังนั้นผู

ที่จะใหขอมูลไดดีจึงตองเปนผูที่อยูในแวดวงทางการเงิน ผูกํากับดูแลนโยบาย อาทิ ธนาคารแหง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง  และผูที่ศึกษาติดตามเรื่องเหลานี้เปนการเฉพาะนั่นเอง โดยเปนการ

สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงิน เชน ความเปนมาของการเปดเสรีทางการ

เงินในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคในการเปดเสรีทางการเงินของไทย การเปดเสรีทางการเงินกับ

การพัฒนาตลาดการเงิน ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการเงิน ทิศทางการเปดเสรีทางการเงินใน

อนาคตและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับตัวของภาคเอกชนตอการเปดเสรีทางการ

เงิน และบทบาทของภาครัฐตอการเปดเสรีทางการเงินและนโยบายที่เกี่ยวของ เปนตน ซึ่งการเก็บ

ขอมูลภาคสนามในสวนนี้จะทําใหไดรับขอมูลเชิงคุณภาพและนโยบายที่เกี่ยวของ 

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ในการศึกษานี้นําการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับชองทางการระดมทุน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย 

ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ วาแตละชองทางสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจแตกตางกัน

อยางไร โดยใชแบบจําลอง VAR (Vector Autoregressive) มาใชในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรในแบบจําลอง   รวมทั้งนําเครื่องมือทางเศรษฐมิติสมยัใหมที่ไดรับการพัฒนามาจากวิธี

ดั้งเดิม ไดแก 1) การทดสอบ Unit Root  2) วิธี Cointegration และ 3) วิธี Causality   ซึ่งสามารถ

ขจัดปญหาของตัวแปรขอมูลอนกุรมเวลา (Time Series Data) ที่มีลักษณะ ไมนิ่ง (Non-stationary) 

หรือ Stochastic Process ได ทําใหผลการวิเคราะหทางสถิติมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความ

นาเชื่อถือ (Consistent) มากขึ้น โดยในการวิเคราะหเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี ้

แบบจําลอง VAR (Vector Autoregressive)  

แบบจําลอง VAR ไดรับความนิยมใหนํามาใชในการศึกษาเชิงประจักษอยางแพรหลาย     

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะกับขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) ที่ขอมูลในอดีต 

หรือ ตัวแปรลา (lagged variables) ของตัวแปรหนึ่งมักจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่นใน

ปจจุบัน เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเมื่อวานนี้ สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงินวันนี้ เปนตน นอกจากนี้แบบจําลอง VAR มีขอดีที่กําหนดใหตัว

แปรทุกตัวในแบบจําลองเปนตัวแปรภายใน (endogenous variables) ทั้งหมด จึงไมตองมากําหนด

วาตัวแปรใดเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรตามและจะสอดคลองกับทฤษฎีหรือไม ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
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เลือกใชแบบจําลอง VAR ซึ่งถูกนําเสนอครั้งแรกโดย Sims (1980) โดยเขาเสนอแนะวามีความเปนไป

ไดที่จะประมาณคา แบบจําลองเศรษฐศาสตรมหภาค (macro-models) ในลักษณะสมการลดรูปและ

กําหนดใหตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองที่ตองการศึกษาเปนตัวแปรภายใน (endogenous variables)  

ซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการกําหนดตัวแปรภายนอก-ภายในที่ไมสอดคลอง หรือไมมีทฤษฎี

รองรับตามแนวคิดดั้งเดิมของสํานักคลาสสิก  นอกจากนี้ในแบบจําลอง VAR ดังกลาวไดมีการใชคาตัว

แปรลา (lagged values) มาใชในการประมาณคาดวย ซึ่งมักจะใหผลการประมาณคาที่ดีกวา

โดยเฉพาะในขอมูลที่เปนอนุกรมเวลาที่เราพบวาตัวแปรลา หรือ ขอมูลในอดีตของตัวแปรหนึ่งมักมี

ความสัมพันธกับขอมูลในปจจุบันของอีกตัวแปรหนึ่ง     

  สมการ VAR  สามารถแสดงไดดังสมการที่  (3-1) 

       p 

  Yt =     +    Σ   i Yt-i   +   ut ,               ------(3-1)

      i=1   t = 1,2, ... ,T 

                   p ≥ 1 และ 1 ≤ i ≤ p 

  ut = R εt 

 

  Yt =  เวคเตอรทีก่ําลงัศึกษา 

   = เวคเตอรของ intercept term 

  i = เวคเตอรของสัมประสทิธิ ์

  εt = เวคเตอรของ error term 

  R = ตัวไมรูคาที่เปน fixed non-singular เมตริกซ 

εt   ~    iid  N (0,I) ,          t = 1,2, ... ,T 

 
 อยางไรก็ตามในการนําแบบจําลอง VAR มาใชในการประมาณคานั้น จะตองมีการกําหนดคา

ตัวแปรลาที่เหมาะสม (optimal lag length) วาควรเปนเทาใด เชน ตัวแปรลา 1 ชวงเวลา (t-1) หรือ 

2 ชวงเวลา (t-2) หรือ 3 ชวงเวลา (t-3) เปนตน ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 

 สําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชแบบจําลอง VAR นั้น มีเครื่องมือหรือวิธีการที่ใชหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรรวมกับแบบจําลอง VAR หลายวิธี โดยในการศึกษานี้เลือกใชวิธี 

Cointegration เพื่อตรวจสอบดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK) มูลคาตามราคา
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ตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาด

ตราสารหนี้ (BOND) นอกจากนี้ไดหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปรทีละคูตามวิธี 

Causality ซึ่งจะกลาวถึงตอไป  

สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชรวมกับแบบจําลอง VAR มีรายละเอียดดังนี ้

1) การทดสอบความน่ิงของขอมูล (Unit Root Test)   

ในการศึกษานี้จะทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชในแบบจําลองเปน

อันดับแรก กอนที่จะนําชุดขอมูลนั้นๆไปใชในการประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไปมักพบวาขอมูลอนุกรม

เวลามีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary) แตกตางจากขอสมมุติฐานดั้งเดิมของนักเศรษฐศาสตร

คลาสสิกที่กลาววา ขอมูลมีลักษณะนิ่ง (stationary) คาเฉลี่ย (mean) และความแปรปรวน 

(variance) มีคาคงที่  ดังนั้นจึงตองนําขอมูลเหลานี้มาทดสอบคุณสมบัติวามีความนิ่งหรือไม (Enders 

2004)  ในการศึกษานี้เลือกทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาโดยใชวิธี Augmented Dickey-

Fuller (ADF) test ที่เสนอโดย Dickey and Fuller 1979 และ 1981 และวิธีของ Phillips-Perron 

(PP) test เสนอโดย Phillips and Perron 1988 เนื่องจากเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับและเปนที่นิยม

อยางแพรหลายในการศึกษาความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา และหากผลการทดสอบที่ไดแสดงใหเห็น

วาขอมูลมีความไมนิ่ง นั่นคือ ชุดของขอมูลเหลานี้มีการเคลื่อนไหวไปตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตาม

กาลเวลา (time trend) และความแปรปรวนวิ่งหางออกจากเดิมไปเรื่อยๆตามแนวโนมของระยะเวลา

ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อใหการประมาณคามีความถูกตองนาเชื่อถือ ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาปรับใหนิ่ง

โดยการทําผลตางลําดับที่ 1 (first different) หรือลําดับที่สูงขึ้นไปจนกวาขอมูลจะมีความนิ่ง  แลวจึง

นําไปใชในการประมาณคาในแบบจําลองตอไป (Enders 2004) เนื่องจากในปจจุบันเปนที่ยอมรับกัน

อยางกวางขวางวาการใชขอมูลที่มีความไมนิ่งไปใชประมาณคาในแบบจําลองตางๆ อาจสงผลให

เกิดปรากฎการณของความสัมพันธปลอม (spurious regression)1  

 โดยใชสมการตอไปนี้   
                           ∞ 

 Δyt =   µ   +     γ yt-1 +      Σ  βi  Δyt-i+1 +  εt  -----(3-2) 
     i=2 

     

                                                
1 อางถึงใน Granger and Newbold (1974) กลาวคือ การประมาณคาของสมการถดถอยแสดงคา R2 ที่สูงมาก  

เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามีแนวโนมตามเวลา (Time Trend) ไมใชความสัมพันธที่แทจริงของขอมูลเหลานั้น   

รวมทั้งคาสถิติ t มีนัยสําคัญทั้งๆที่ทั้งสองตัวแปรไมมีความหมายในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรแตอยางใด 
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และในกรณทีี่นําแนวโนมของเวลา (Time Trend) เขามารวมพิจารณาดวยจะไดสมการที่ (3-3) 
                                 ∞ 

  Δyt =   µ   +     γ yt-1 +   µ2t    + Σ  βi  Δyt-i+1   +  εt -----(3-3) 
              i=2 

โดยที่    yt = ขอมูลอนุกรมเวลาที่ตองการทดสอบ 

   εt = ตัวคลาดเคลื่อน (error term) 

 
ภายใตสมมุติฐาน 

Ho:    γ  =  0    (non-stationary) 

H1:    γ ≠  0    (stationary) 

 

จากสมการที่ (3-1) และ (3-2)  ถาคา   γ = 0   แสดงวาชุดขอมูลนี้มีความไมนิ่ง (non-

stationary)   คาสถิติที่คํานวณไดไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก หรือ Ho:  γ  =  0   ได 

 2) การหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตามวิธี cointegration    

 ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวตามวิธี cointegration ถูกนําเสนอครั้งแรกโดย Engle 

and Granger (1987) โดยเปนการทดสอบดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรทีละคู ทั้งนี้อยูภายใต

ความเชื่อที่วาในระยะยาวแลวตัวแปรที่นํามาศึกษาในแบบจําลอง ควรจะมีการเคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลองกันตามทฤษฎี แมวาในระยะสั้นอาจมีการเบี่ยงเบนออกไปจาก

ดุลยภาพในระยะยาวบาง  ตอมาวิธี cointegration ไดรับการพัฒนาโดย Johansen (1988) และ

ไดรับความนิยมแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชกับแบบจําลองที่มีตัวแปร

มากกวา 2 ตัวแปรขึ้นไป และสามารถทดสอบหาจํานวน cointegration vectors ไดพรอมๆกัน โดย

ขอดีคือไมตองระบุวาตัวแปรใดในแบบจําลองเปนตัวแปรภายใน (endogenous variables)   หรือตัว

แปรภายนอก (exogenous variables) และในการศึกษาน้ีเลือกใชการทดสอบดุลยภาพในระยะยาว

ตามวิธีของ Johansen เพื่อทดสอบดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรทั้งหมดในแบบจําลองดังกลาว

ขางตน 

 ภายหลังจากทดสอบความนิ่งของชุดขอมูลที่นํามาศึกษาแลว ตอมาก็จะมาทดสอบ

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ซึ่งเปนการประมาณคาความสัมพันธในระยะยาวของตัวแปร

ทั้งหมดในแบบจําลองตามวิธีของ Johansen and Juselius (1990) เพื่อตรวจสอบวาตัวแปรทั้งหมด

มีความสัมพันธกันในดุลยภาพระยะยาวหรือไม  และในการทดสอบนี้ขอมูลตองมีความนิ่ง 
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(stationary) ในลําดับเดียวกัน (order of integration, I(d)) โดย d = 1,2,3,.. ดังนั้นในขั้นตอนนี้

ตองมีการดําเนินการ ดังนี ้

- การหาอันดบัความนิ่งของขอมูล (Order of Integration, I (d)) 

- การหาจํานวนตัวแปรลาที่เหมาะสม (Optimal Lag Length) 

- การหาคา Rank ของเมทริกซ   จากสมการ (4-4)  

                                                                                 p 

 Δ Xt     =  Xt-1   +       i Δ Xt-i   +     t       --- (3-4) 
                                                                                                      i= 1 

     Δ Xt  =   first different ของตัวแปร Xt 

    t  = ตัวคลาดเคลื่อน 

 

จากสมการที่ (3-4) จํานวน rank ของเมทรกิซ  จะเทากับจํานวน Characteristic Root 

ของเมทริกซ  และ จํานวน Cointegration Vectors พอดี (Enders 2004) ดังนั้นจะตองคํานวณ

คาสถิต ิMax (Max-eigen value test)  และคาสถิติ  Trace (Trace test)  เพื่อนําไปเทียบกับคา

วิกฤต  จะทําใหทราบวาตัวแปรทัง้หมดที่ศึกษามี Cointegration หรือไม และถามี Cointegration 

จะมี  Cointegration Vectors จํานวนเทาใด โดยคาสถิต ิMax  และคาสถิติ Trace สามารถแสดงได 

ดังนี้ 

 Max(r, r+1)     =  -T  ln(1- r+1) 

                        n 

            Trace(r)      = -T      ln(1- i)  

                  i= r+1 

     i     = คาประมาณของ Characteristic Root 

     T     = จํานวนคาสังเกต 

     r     = rank 

              และ   1 >  2 > 3 > ... > n 

 

ภายใตสมมุติฐานดังนี ้
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การทดสอบ สมมุติฐานหลัก  Ho:      สมมุติฐานรอง  H1:   

  Max tests  r  =  0 

 r  =  1 

     r  =  2 …                               

r  =  1 

r  =  2 

    r  =  3 …    

 Trace tests r  =  0 

 r  ≤   1 

    r  ≤  2 … 

r  >  0 

r  >  1 

   r  > 2 … 

           ที่มา: Enders 2004 

   

เมื่อการทดสอบที่ผานมาระบุวาตัวแปรทัง้หมด มีความสมัพันธกันในเชิงดุลยภาพระยะยาว 

(Cointegration) แลว ก็จะนําไปหาความสมัพันธระหวางตวัแปรตางๆตามวิธี Causality ของ Clive 

Granger (1969) ตอไป 

 3) การหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลตามวิธี Causality   

 การหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลตามวิธี Causality นํามาใชเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรที่นํามาศึกษาทีละคูประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากใน

ระบบธนาคารพาณิชย (BANK) มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (EQ) ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี ้(BOND) เพื่อระบุวาชองทางการระดมเงิน

ใดมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม สําหรับแนวคิดของวิธี Causality ถูกนําเสนอครั้งแรกโดย 

Clive Granger2 (1969) และไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลาตอมา โดยเฉพาะการนํามา

อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) 

ดังนั้นในบางครั้งจะถูกเรยีกวา วิธี Granger Causality เพื่อเปนการใหเกียรติกับ Clive Granger ผูนํา

เสนอแนวคิดนี้  ซึ่งวิธีนีจ้ะสามารถอธิบายความสัมพันธในลักษณะเหตุและผลระหวางตัวแปรทีละคู 

โดยลักษณะเดนของการวิเคราะหดวยวิธี Causality นี้ คือ สามารถบอกไดวาตัวแปรใดเปนเหตุใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่น  หรือตางก็เปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกนัและกนั หรือทั้งสองตัว

แปรเปนอิสระตอกัน  เปนตน ซึ่งแตกตางจากการวิเคราะหแบบดั้งเดิม ที่จะตองมีการกําหนดวาตัว

แปรใดเปนตัวแปรตามและตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระเปนเหตุใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวตัวแปรทั้งสองอาจเปนสาเหตุใหเกิด

                                                
2 Clive Granger เปนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรรวมกับ Robert Engle ใน 

ค.ศ. 2003  
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การเปลี่ยนแปลงในอีกตัวแปรหนึ่งในเวลาเดียวกันก็ได  ดังนั้นวิธี causality จะชวยลดขอจํากัด

ดังกลาว 

 ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามวิธี Causality นี้ หากสมมุติวา Xt และ 

Yt  เปนขอมูลอนุกรมเวลา 2 ชุดที่เราตองทดสอบหาความสมัพันธระหวางกัน เงื่อนไขที่จําเปนก็คือ Xt 

และ Yt จะตองมีคุณสมบัตินิ่ง (stationary) และมีคาเฉลี่ย (mean) เปน 0 ซึ่งสามารถแสดงสมการที่

ใชในการประมาณคาในรูปของสมการถดถอยเชิงเสน (linear regression) ดังสมการที่ (3-5) และ (3-

6) 

                                       P                 P 

  ΔYt =    α0     +     Σ   αi ΔYt-I    +    Σ  βi Δ Xt-i    +      et        -----(3-5) 

                           i=1             i=1 

         ( Xt เปนเหตุให Yt  เปลี่ยนแปลง   ถา   βi ไมเทากบั 0 ) 

ภายใตสมมุติฐาน 

Ho:    βi     =   0     

H1:    βi      ≠   0     

                         P                    P 

และ  Δ Xt    =      a0       +   Σ  ai ΔYt-I     +    Σ   γi Δ Xt-i    +      ut            -----(3-6) 

                          i=1               i=1 

 ( Yt เปนเหตุให Xt  เปลี่ยนแปลง   ถา  ai ไมเทากับ 0 ) 

 
ภายใตสมมุติฐาน 

Ho:    ai     =   0     

H1:    ai      ≠   0     

  
โดย   ΔYt  =   first different ของตัวแปร Yt 

   ΔXt  =   first difference ของตัวแปร Xt 

     et  = ตัวคลาดเคลื่อน 

     ut  = ตัวคลาดเคลื่อน 

     p  = จํานวนตัวแปรลา (lag) ที่ใชในสมการ 
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จากสมการที่ 3-5  ในกรณีที่คาสถิติที่คํานวณไดสามารถปฏเิสธสมมุติฐานหลัก Ho: βi =  0  

นั่นหมายความวาการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร X จะเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร Y 

นั่นเอง ในทํานองเดียวกันจากสมการที่ 3-6 หากคาสถิตทิี่คํานวณไดสามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

Ho: ai = 0  นั่นหมายความวาการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร Y จะเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ตัวแปร X 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษานี้การเก็บรวบรวมขอมลูแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูล

ปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ขอมลูทุติยภูมิ เปนขอมูลที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆ ตํารา บทความ และเอกสารทาง

วิชาการ เพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย รวมทั้ง

แนวนโยบายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ไดรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่เปนขอมูลอนุกรมเวลาเพื่อนํามา

ประมวลผลหาความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจผาน

ชองทางตางๆ คือ ระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดตราสารหนี้ 

โดยในการศึกษานี้ใชขอมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายไตรมาสจากไตรมาส 1 พ.ศ. 2540 ถึง 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนชวงภายหลังการเกิดวิกฤตการเงินในประเทศไทยที่การเปดเสรีทางการ

เงินมีการพัฒนารวดเร็วข้ึนจากชวงกอนหนา โดยตัวแปรที่นํามาศึกษาประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก 

1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 2) เงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชย 3) มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

4) ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ เนื่องจากตัวแปร GDP แทนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สวนตัวแปร BANK EQ และ BOND แทนชองทางการสงผานการเปดเสรีทางการเงินสู

การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีแหลงท่ีมาของขอมูลดงันี ้

ขอมูล แหลงท่ีมา 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

 

2. เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย 

3. มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตรา

สารหนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

 2. ธนาคารแหงประเทศไทย 

 3. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

4. ตลาดตราสารหนี้ 
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2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนํามาวิเคราะหการเปดเสรีทางการเงินใน

ประเทศไทย อาทิ ความเปนมาของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคใน

การเปดเสรีทางการเงิน การปรับตัวของภาคเอกชนตอการเปดเสรีทางการเงินบทบาทของภาครัฐตอ

การเปดเสรีทางการเงิน และนโยบายที่เกี่ยวของ เปนตน สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 

คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย จํานวน 20 คน ประกอบดวย 

   1) ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายการเปดเสรีทางการเงิน อาทิ ธนาคารแหง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน 

   2) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชนที่มีการทําธุรกรรมระหวางประเทศ ในฐานะ

ภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของโดยตรงกับการเปดเสรีทางการเงิน ที่จะตองมีการเตรียมความ

พรอมและปรับตัวกับการเปดเสรีทางการเงินที่เกิดข้ึน 

   3) นักวิชาการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว อาทิ อาจารยในมหาวิทยาลัย 

และนักวิจัยในสถาบันวิจัยตางๆ เปนตน 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษานี้จะนําขอมูลที่รวบรวมได ทั้งในสวนของขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลภาคสนาม และ

ขอมูลทุติยภูมิมาใชในการวิเคราะหรวมกัน โดยขอมูลทุติยภูมิจะนํามาวิเคราะหในประเด็นตางๆ เชน 

ความเปนมาของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย เพื่อใหเห็นประสบการณการเปดเสรีทางการ

เงินของไทยและความผิดพลาดจากการดําเนินนโยบายในอดีต  ความสัมพันธระหวางการเปดเสรี

ทางการเงินกับการพัฒนาภาคการเงิน รวมทั้งการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อตอบคําถามในเรื่อง

ประสิทธิผลของแตละชองทางประกอบดวย ธนาคารพาณิชย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดหลักทรัพย

ที่สงผานไปยังการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหทราบถึงบทบาทของแตละชองทาง สวนขอมูล

ภาคสนามที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงินในภาคสวนตางๆ

นั้น จะนํามาวิเคระหในเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ และแนวทางการเปดเสรีและการเตรียมความพรอม

ของภาครัฐและภาคเอกชนภายหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาภาค

การเงินในอนาคต    




