บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ น โดนี เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจากการเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง การศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลแบบ
แพแนล (Panel Data) ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นอนุ ก รมเวลา (Time Series Data) และลัก ษณะ
ภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ ยน โดยจะ
ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิเป็ นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2554 จานวนทั้งหมด 5 ประเทศ ประกอบด้วย
ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ผลการทดสอบแพแนลยูนิทรู ทโดยใช้วิธีการทดสอบ Levin, Lin and Chu (LLC) Test,วิธี Breitung
Test,วิธี Hadri Test, วิธี Im, Pesaran and Shin (IPS) Test วิธี Hadri Test วิธี Fisher-ADF และ FisherPP พบว่าค่าสถิ ติที่ได้ของตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนของ5ประเทศข้างต้น ซึ่ งทา
การทดสอบโดยกาหนดให้มีค่าคงที่ (Individual Intercept) กาหนดให้มีค่าคงที่และมีค่าแนวโน้มของ
เวลา (Individual Intercept and Trend) และการทดสอบที่กาหนดให้ไม่มีค่าคงที่และแนวโน้มของเวลา
(None) พบว่าค่าสถิ ติข องทุ ก ตัวแปรในแบบจาลองไม่มี ยูนิท รู ท หรื อข้อมูล มี ค วามนิ่ งที่ ระดับ First
Difference หรื อ มี อัน ดับ ความสั ม พัน ธ์ ของข้อมู ล (Order of Integration)เท่ า กับ 1 หรื อ I(1) ในการ
ทดสอบโดยกาหนดให้มีค่าคงที่(Individual Intercept)
การทดสอบแพแนลโคอินทิ เกรชันโดยท าการทดสอบด้วยวิธี ของ Pedroniและวิธี Kao ซึ่ งผลการ
ทดสอบด้วยวิธี Pedroniในการศึ กษากาหนดให้มี ค่าคงที่ (Individual Intercept) กาหนดให้มีค่าคงที่
และมีค่าแนวโน้มของเวลา (Individual Intercept and Trend) และการทดสอบที่กาหนดให้ไม่มีค่าคงที่
และแนวโน้มของเวลา (None) พบว่า การกาหนดให้มีค่าคงที่ (Individual Intercept) Panel p-statistic,
Panel pp-statistic Group p-statistic, Group pp-statistic มี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ 0.01 แล ะ Panel v52

statistic, Panel ADF-statistic, Group ADF-statistic มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่ งปฏิ เสธสมมติฐาน
หลัก นัน่ คือตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กนั ส่ วนผลการทดสอบ
ด้วยวิธี Kao ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ กา หนดให้มี ค่าคงที่ (Individual Intercept) พบว่าไม่ค่าสถิ ติ ซึ่ งยอม
สมมติฐานหลัก นัน่ คือตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความสัมพันธ์กนั ทาให้
การศึกษาในครั้งนี้วธิ ี การทดสอบของ Pedroni จึงมีความเหมาะสมมากกว่าการทดสอบด้วยวิธี Kao
ผลการทดสอบการประมาณค่าแบบจาลองเพื่อศึกษาว่าแบบจาลองอยู่ในรู ปแบบใดระหว่าง Pooled
Estimator, Fixed Effects หรื อ Random Effects ดั ง นั้ นจึ ง ต้อ งท าการทดสอบแบบจ าลองด้ว ย วิ ธี
Redundant Fixed Effects Test และวิธี Hausman Test โดยผลการทดสอบพบว่าการประมาณค่าของตัว
แปรในแบบจ าลองควรท าการประมาณในรู ป แบบของ Fixed Effect จึ ง มี ค วามเหมาะสมกั บ
แบบจาลองมากที่สุด
ผลการประมาณค่ า แบบจ าลอง แบบ Cross-section Fixed Effects ด้ ว ยวิ ธี ก าลัง สองน้ อ ย ที่ สุ ด
(Ordinary Least Square: OLS) พบว่ า อั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ งเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 1 จะท าให้ อ ั ต รา
แลกเปลี่ยนลดลงร้อยละ -65.69741ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งลดลงร้อยละ 1 จะทา
ให้อตั ราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ -65.69741
5.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จะเห็ นได้ว่ามีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งกับ อัตราแลกเปลี่ ยน ดังนั้นรัฐบาลควร
กาหนดอัตราดอกเบี้ ยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิ จของประเทศนั้นๆ
ด้วย เพื่อจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้อยูใ่ นความเหมาะสม เพราะอัตราแลกเปลี่ยนย่อมเป็ นปั จจัยทา
ให้เกิ ดเงินไหลเข้าหรื อออกจากประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการลงทุน การซื้ อขายเงินเพื่อเก็งกาไร การ
แลกเปลี่ ยนเป็ นสกุลอื่ นเพื่อไปท่องเที่ ยวใช้จ่ายต่างประเทศเป็ นต้น ทาให้ส่งผลให้ทางอ้อมในการ
ส่ ง ออก การเข้า มาลงทุ น ของต่ า งชาติ ระดับ ค่ า แรงการจ้า งงาน ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ และเศรษฐกิ จ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
เพื่อแสดงให้เห็นถึ งผลและเกิ ดความหลายหลายในระดับทวีปและโลก ควรทาการศึกษาให้มีความ
หลากหลายของประเทศมากขึ้ น นอกเหนื อจากกลุ่ ม ประเทศในอาเซี ยน หรื อใช้วิธี ท างเศรษฐมิ ติ
แนวทางอื่ น มาพิ จ ารณา เนื่ อ งจากในการศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจมี ข ้อจากัด ทางด้านข้อมู ล บางประเทศที่
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ทาการศึกษา ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจจะทาการศึกษาควรที่จะคานึ งถึงความเหมาะสมของ
ช่ วงเวลาด้วย โดยอาจจะเพิ่มช่ วงเวลาให้มากขึ้นหรื ออาจเพิ่มประเทศคู่คา้ สาคัญของอาเซี ยนไปด้วย
เพื่อความแม่นยาและน่าเชื่ อถือของผลที่ได้จากการศึกษาให้ชดั เจนและมีมุมมองที่มีความหลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
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