บทที่ 4
ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์
อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ทาการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบแพแนล ได้แก่การทดสอบ
แพแนลยูนิ ท รู ท เพื่ อ ทาการทดสอบความนิ่ ง ของข้อ มู ล ตัวแปรที่ น ามาศึ ก ษา และท าการทดสอบ
แพแนลโคอิ น ทิ เกรชัน เพื่ อ ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรในแบบจ าลอง แล้วจึ งท าการ
ประมาณค่าแบบจาลองแพแนลโคอินทิ เกรชัน ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4
ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทของตัวแปรที่นามาศึกษา ด้วยวิธีการทดสอบแพแนลยูนิทรู ท
ที่แตกต่างกันได้แก่ การทดสอบแพแนลยูนิทรู ทด้วยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) Test วิธี Breitung
Test วิธี Im,Peasaran and Shin (IPS) Test วิธี Hadri Test วิธี Fisher-ADF และ Fisher-ppโดยผลการ
ทดสอบจะนาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง ซึ่ งประกอบไปด้วยผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทของแต่ละตัว
แปรด้วยวิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน
ส่ วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย
สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ทาการศึกษาโดยการประมาณผลด้วยวิธีของ Pedroni Test และวิธี
ของ Kao Test โดยจะนาเสนอข้อมูลออกมาในรู ปของตารางแยกออกเป็ นผลการทดสอบแต่ละวิธี
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมการแพแนลเพื่อทดสอบว่าควรทาการประมาณค่าแบบจาลองในรู ปแบบใด
ระหว่าง Pooled OLS, Fixed Effects หรื อ Random Effects ซึ่ งทาการทดสอบด้วยวิธี Hausman Test
และวิธี Redundant Fixed Effects Test ซึ่ งผลการทดสอบจะนาเสนอในรู ปของตาราง เพื่อที่จะได้ทา
การประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลอง
ส่ วนที่ 4 การประมาณค่ าความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งอัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย นของ
ประเทศไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซ่ ึ งการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะประมาณค่ า
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แบบจาลองด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการประมาณค่าได้นาเสนอ
ข้อมูลในรู ปของตาราง
4.1 ผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ท
ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรู ทตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง(RIR)
และอัตราแลกเปลี่ยน (ER) ของประเทศในอาเซี ยนได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย
และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ด้ว ยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) Test วิ ธี Breitung Test วิ ธี Im, Pesaran and Shin
(IPS) Test วิ ธี Hadri Test วิ ธี Fisher-Type Tests โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP มี ร ายละเอี ย ด
ดังนี้
4.1.1 ผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทโดยกาหนดให้ มีค่าคงที่ (Individual Intercept)
ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทของตัวแปร ซึ่ งเป็ นการทดสอบความนิ่ ง
ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยก าหนดให้ มี ค่ า คงที่ (Individual
Intercept) พบว่าผลการทดสอบของแต่ละวิธีมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบแพแนลยูนิท รู ท ของตัวแปรที่ ใช้ในการศึ ก ษาโดยก าหนดให้มีค่ าคงที่
(Individual Intercept)
ผลการทดสอบที่ระดับ level หรื อ I (0)
ตัวแปร
LLC Test
IPS Test
Hadri Test
Fisher – Type Test
ADF
PP
ERit
-0.75018
0.32030
5.53736 **
5.67279
5.54500
(0.2266)
(0.6256)
(0.0000)
(0.8420)
(0.8519)
RIRit
-2.94068 ** -2.07897 *
2.64055 **
20.2366 *
51.8811 **
(0.0016)
(0.0188)
(0.0041)
(0.0271)
(0.0000)
 (ERit)
 (RIRit)

ผลการทดสอบที่ระดับ level หรื อ I (1)
-3.59303 ** -2.82600 ** 0.79288
25.1135 **
(0.0002)
(0.0024)
(0.2139)
(0.0051)
-7.01260 ** -8.21192 **
3.61463 **
71.1822 **
(0.0000)
(0.0000)
(0.0002)
(0.0000)

ที่มา : จากการคานวณ
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44.2197 **
(0.0000)
798.348 **
(0.0000)

หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การทดสอบด้ว ยวิธี Levin, Lin and Chu (LLC) และ Im, Pesaran and Shin (IPS) และ Fisher-Type
Tests โดยใช้ ADF-test และ PP-test จะมีสมมติฐานหลักคือข้อมูลมียนู ิ ทรู ท และมี สมมติฐานรองคือ
ข้อมูลไม่มียนู ิ ทรู ท โดยถ้าข้อมูลที่ได้น้ นั มีนยั สาคัญทางสถิติจะปฏิเสธสมมติฐาน หลักยอมรับสมมติ
ฐานรองซึ่ งก็คือข้อมูลไม่มียนู ิ ทรู ท แต่ถา้ หากข้อมูลที่ได้ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จะยอมรับสมมติฐาน
หลักซึ่ งก็คือข้อมูลมียูนิทรู ท จากข้อมูลที่นา มาทดสอบพบว่าผลการทดสอบ ด้วยวิธี Levin, Lin and
Chu (LLC), Im, Pesaran and Shin (IPS) และ Fisher โดยใช้ ADF-test และ PP-test ที่ ร ะดับ Level
พบว่าค่าสถิติที่ได้ของตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งมีนยั สาคัญทางสถิติจะยอมรับสมมติ ฐานรองซึ่ งก็
คือข้อมูลไม่มียนู ิทรู ท แต่อตั ราแลกเปลี่ยนไม่มีนยั สาคัญทางสถิติจึงสมมติฐานหลักคือข้อมูลมียนู ิทรู ท
ต่อมาทดสอบด้วยorder of integration ที่ สู งขึ้ น ซึ่ งก็ คือทดสอบที่ ระดับ First Differential พบว่า ตัว
แปรทั้ง2 ตัวแปรมีลกั ษณะที่นิ่ง คือ ยอมรับสมมติฐานรอง สรุ ปได้วา่ การกาหนดให้มีค่าคงที่ พบว่าตัว
แปรอัต ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ยนมี ค วามนิ่ ง ที่ ระดับ First Differential หรื อ มี อนั ดับ
ความสัมพันธ์ ของข้อมูลเท่ากับ 1 หรื อ I (1)
ส่ วนการทดสอบด้วยวิธี Hadri Test จะมีสมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรองที่แตกต่างจาก วิธีอื่น โดย
วิธี Hadri Test มีสมมุติฐานหลักคือข้อมูลไม่มียนู ิ ทรู ทและมีสมมุติฐานรองคือข้อมูลมียนู ิ ทรู ท โดยถ้า
ข้อมูลที่ได้น้ นั มีนยั สาคัญทางสถิติจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ยอมรับสมมุติฐานรองซึ่ งก็คือข้อมูลมียู
นิทรู ท แต่ถา้ หากข้อมูลที่ได้ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติจะยอมรับสมมุติฐานหลักซึ่ งก็ คือข้อมูลไม่มียนู ิทรู
ทจากข้อมูลที่นามาทดสอบพบว่าที่ ระดับ Level ค่าสถิ ติที่ได้ของตัวแปรอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับ
อัตราแลกเปลี่ ยนนั้นมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ งปฏิ เสธ สมมติ ฐานหลัก นั่นคื อข้อมู ลมี ยู
นิ ทรู ท หรื อข้อมูลไม่นิ่งที่ ระดับ Level หรื อ I(0) เมื่อนาข้อมูลมามา ทดสอบ order of integration ที่
สู งขึ้น ซึ่ งก็คือทดสอบที่ระดับ First Difference พบว่าค่าสถิติของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งยังคงไม่นิ่งแต่
ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานหลักนัน่ คือข้อมูลมีความนิ่ งที่
ระดับ First Differential
4.2 ผลการทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชัน
การทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชันแบบจาลองความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตรา
แลกเปลี่ ย นของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ น โดนี เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยการทดสอบจะ
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ประกอบด้วยการทดสอบ ความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองโดยผลการทดสอบแพแนลโคอินทิ
เกรชันด้วยวิธี Pedroni Test และ Kao Test มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชันแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์
ด้วยวิธี Pedroni Test
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
Specification
Intercept
Intercept and Trend
None
Panel v-statistic
2.216838 *
-0.053724
2.284030 *
(0.0133)
(0.5214)
(0.0112)
Panel p-statistic
-6.355796 **
-4.079879 **
-5.976931 **
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Panel pp-statistic
-6.900950 **
-6.605647 **
-5.079031 **
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Panel ADF-statistic
-2.323523 *
-1.346606
-2.674053 **
(0.0101)
(0.0891)
(0.0037)
Group p-statistic
-4.545007 **
-2.948509 **
-4.344404 **
(0.0000)
(0.0016)
(0.0000)
Group pp-statistic
-7.080324 **
-7.812269 **
-6.198743 **
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Group ADF-statistic
-2.021863 *
-1.795365 *
-2.709418 **
(0.0216)
(0.0363)
(0.0034)
ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ดว้ ยวิธี
ของ Pedroni (โดยกาหนดให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเป็ นตัวแปรอิสระ)
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ผลการทดสอบโดยก าหนดให้ มี ค่ า คงที่ (Intercept)พบว่า ค่ าสถิ ติ Panel v-statistic กับ Panel ADFstatistic มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และ ค่ า สถิ ติ Panel p-statistic กั บ Panel pp-statistic มี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ งปฏิ เสธสมมติฐานหลัก นั่นคื อ อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับ อัตรา
แลกเปลี่ ยนทุ กประเทศ ที่ ทาการศึ กษามี ความสั มพันธ์ กนั ทั้งยังพบว่าค่าสถิ ติ Group p-statistic กับ
Group pp-statistic มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วน Group ADF-statistic นัน่ มีระดับนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่ งจะยอมรับสมมติ ฐานรองนั่นคื อ อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนมี อย่าง
น้อย 1 ประเทศที่มีความสัมพันธ์กนั
ผลการทดสอบโดยกาหนดให้มีท้ งั ค่าคงที่และแนวโน้มของเวลา (Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิ ติ
Panel p-statisticกับกับ Panel pp-statistic มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานหลัก
นัน่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเทศ ที่ทาการศึกษามีความสัมพันธ์กนั และ
ค่าสถิติ Group p-statistic กับ Group pp-statistic มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วน Group ADFstatistic นัน่ มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ งจะยอมรับสมมติฐานรองนัน่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
กับอัตราแลกเปลี่ยนมีอย่างน้อย 1 ประเทศที่มีความสัมพันธ์กนั
ผลการทดสอบโดยก าหนดให้ ไ ม่ มี ค่ าคงที่ แ ละแนวโน้ ม ของเวลา (None) พบว่าค่ า สถิ ติ Panel vstatisticมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ค่าสถิ ติกบั Panel ADF-statistic, Panel p-statisticและ Panel
pp-statisticมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
กับ อัตราแลกเปลี่ ยนทุ ก ประเทศ ที่ ท าการศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน อี ก ทั้งพบว่า ค่ าสถิ ติGroup pstatistic, Group pp-statisticและ Group ADF-statisticมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01ซึ่ งจะยอมรับ
สมมติ ฐ านรองนั่ น คื อ อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง กับ อัต ราแลกเปลี่ ย นมี อ ย่ า งน้ อ ย 1 ประเทศที่ มี
ความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบแพแนลโคอินทิเกรชันแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์
ด้วยวิธี Kao Test
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
t-Statistic
Prob.
ADF-Statistic
-0.656352
0.2558
ที่มา : จากการคานวณ

จากตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ดว้ ยวิธี
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ของ Kao (โดยกาหนดให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเป็ นตัวแปรอิสระ)ซึ่ งมีวิธีการทดสอบที่กาหนดให้มี
ค่าคงที่เพียงวิธีเดียว โดยค่าสถิติ ADF-Statisticไม่มีค่าสถิติของตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นการ
ทดสอบแพแนลโคอิ นทิ เกรชันในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ให้ผ ลการทดสอบที่ ขดั แย้ง กัน ระหว่างวิธี ข อง
Pedroni Test กับวิธีของ Kao Test ในการศึกษาครั้งจึงใช้วิธีของPedroni Test เนื่องจากวิธีของPedroni
Test นั้นมีความสัมพันธ์ในระยะยาว
ตาราง 4.4 ผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทของ residual
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
Statistic
ADF - Fisher Chi-square
41.0612
PP - Fisher Chi-square
84.3524
ที่มา : จากการคานวณ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Prob.
0.0000 **
0.0000 **

จากผลการทดสอบที่ขดั แย้ง กันระหว่างวิธีของ Pedroni Test กับวิธีของ Kao Test ทาให้มีการทดสอบ
แพแนลยูนิทรู ทของ residual พบว่า ค่าสถิติ ADF – Fisher และ PP - Fisher มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
คือปฎิเสธสมมติฐานหลัก หมายถึง ตัวแปรระหว่างอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์มีความสัมพันธ์กนั
4.3 ผลการทดสอบสมการแพแนล
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์มีโคอินทิเกรชัน หรื อมีความสัมพันธ์กนั ดังนั้นจึงทาการ
ประมาณค่ าแบบจาลองก่ อนที่ จะท าการประมาณค่ า นั้น สิ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ ต้องทดสอบว่าควรท าการ
ประมาณค่ าแบบจาลองรู ป แบบใดมี ค วามเหมาะสมที่ สุ ดระหว่าง Pooled Estimator, Fixed Effects
หรื อ Random Effects ดังนั้นจึงทาการทดสอบแบบจาลองด้วยวิธี วิธี Redundant Fixed Effects Test,
วิธี Huasman Test
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบสมการแพแนลด้วยวิธี Redundant Fixed Effects Test
Test cross-section fixed effect
Effects Test
Statistic
d.f.
Cross-section F
6.020261
(4,99)
Cross-sectionChi-square
22.860934
4
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Prob.
0.0002 **
0.0001**

ที่มา : จากการคานวณ
** มีนยั สาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบแบบจาลองด้วยวิธี Redundant Fixed Effect Testโดยทดสอบ CrossSection Effect ในสมมติฐานหลักของการทดสอบคือการประมาณค่าในรู ปแบบที่ไม่ใช่ Fixed Effect
และสมมุติฐานรองคือการประมาณค่าแบบ Fixed effect มีความเหมาะสมกับแบบจาลองมากที่สุดโดย
ผลการทดสอบพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ 0.01 ดังนั้นจึงปฏิ เสธสมมุติฐานหลักคือใช้การประมาณ
ค่าในรู ปแบบ Fixed Effects เพราะฉะนั้นแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ควรทาการประมาณ
ในรู ปแบบ Fixed Effects
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบสมการแพแนลด้วยวิธี Huasman Test
Test cross-section random effect
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Cross-section random
21.971628
1
ที่มา: จากการคานวณ
** มีนยั สาคัญที่ 0.01

Prob.
0.0000 **

จากตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบแบบจาลองด้วยวิธี Hausman Test โดยทดสอบ Cross-section Effect
ซึ่ งเป็ นการทดสอบว่าควรทาการประมาณค่ าแบบจาลองรู ปแบบใดที่ มี ความเหมาะสมที่ สุ ด โดย
สมมติฐานหลักของการทดสอบคือ การประมาณค่าในรู ปแบบ Random Effects มีความเหมาะสมที่สุด
ถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลักการประมาณค่าในรู ปแบบ Fixed Effects มีความเหมาะสมมากกว่า จากผล
การทดสอบพบว่ า ค่ า สถิ ติ Cross-section random มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 ดั ง นั้ นจึ ง ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลักคือใช้การประมาณค่าในรู ปแบบ Fixed Effects เพราะฉะนั้นแบบจาลองความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย
และฟิ ลิปปิ นส์ควรทาการประมาณในรู ปแบบ Fixed Effects
4.4 ผลการประมาณค่ าแบบจาลองแพแนล
จากผลการทดสอบสมการแพแนล แบบจาลอง Fixed Effects มีความเหมาะสมที่สุด ดังนั้น จึงทา การ
ประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์ อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ ยนของประเทศไทย
มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ดว้ ยรู ปแบบ Cross-section fixed Effects เพื่อดูขนาดของ
49

อิทธิ พลของตัวแปรอิสระที่ ส่ งผลต่อตัวแปรตามว่ามากน้อยเพียงใด โดยผลการทดสอบมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ผลการประมาณค่าแบบจาลองความสั มพัน ธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ งกับ อัตรา
แลกเปลี่ ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิ ปปิ นส์ ในรู ปแบบ
Cross-section fixed Effects
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
Constant
53.23377
0.808854
0.4206
RIR
-65.69741
-6.946535
0.0000 **
ที่มา : จากการคานวณ
** มีนยั สาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ แบบ Cross-sections
Fixed Effect โดยผลการประมาณค่าด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) พบว่า
ตัวอัตราดอกเบี้ยแท้จริ ง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งมีอิทธิ พลต่อ
กับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขนาดผลกระทบของตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอัตราดอกเบี้ยแท้จริ งมีค่าเท่ากับ-65.69741โดยมีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ยระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 หมายความว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทาให้อตั ราแลกเปลี่ยน
ลดลงร้ อยละ -65.69741ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งลดลงร้ อยละ 1 จะท าให้อตั รา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ -65.69741 ดังนั้นกล่าวได้วา่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้ามซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น
จากผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์สามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
(4.1)
ERit  53.23377 - 65.69741 RIRit
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ตารางที่ 4.8 ผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ในรู ปแบบ Cross-section
Fixed Effects ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) รายประเทศ
ประเทศ
Cross-sectionFixed
ค่าคงที่จากการ
ค่าคงที่ในแต่ละ
Effects
ประมาณค่า
ประเทศ
(Ci)
ไทย
-87.20750
53.23377
-33.97373
มาเลเซีย
-46.92685
53.23377
6.30692
สิ งคโปร์
-66.23828
53.23377
-13.00451
อินโดนีเซีย
264.0705
53.23377
317.30427
ฟิ ลิปปิ นส์
-63.69782
53.23377
-10.46405
ที่มา : จากการคานวณ
จากตารางที่ 4.8 พิจารณาผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์สามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศได้ดงั นี้
ประเทศไทย
(4.2)
ERit  -33.97373 - 65.69741 RIRit
ประเทศมาเลเซีย
(4.3)
ERit  6.30692 - 65.69741 RIRit
ประเทศสิ งคโปร์
(4.4)
ERit  -13.00451 - 65.69741 RIRit
ประเทศอินโดนีเซีย
(4.5)
ERit  317.30427 - 65.69741 RIRit
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(4.6)
ERit  -10.46405 - 65.69741 RIRit
แต่ ละประเทศมี ค่ าคงที่ ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากมี ปัจจัยอื่ นที่ มี อิทธิ พ ลต่อการเพิ่ มขึ้ น และลดลงของ
อัตราแลกเปลี่ ยน เช่ น เงิ นลงทุ นจากต่างประเทศ การเพิ่ มขึ้นของรายได้จากการส่ งออก การคิ ดค้น
เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มการผลิต นโยบายทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็ นต้น
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