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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของธนาคารออมสิ น ตัวแปรที่นาํ มาศึกษาได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงิ นให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank
Rate) , อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) และดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary date) ประเภท อนุกรมเวลา (Time series) เป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธันวาคม
พ.ศ.2560 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 120 เดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปประมวลผลสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)
จากการศึกษาพบว่า ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ออัตรา
ผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 ดุ ล บัญ ชี เ ดิ นสะพัด (Current Account) เป็ นปั จ จัย ที่มีอิ ท ธิ พลต่ อ อัต ราผลตอบแทนจากธุ รกิ จ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ นในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิผล, อัตราผลตอบแทน, ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ABSTRACT

This research aims to study factors influencing rate of return of Government Savings Bank’s foreign
exchange services. There were three economic factors included in this study as follows : Interbank Rate, Inflation
Rate and Current Account. Data used in the study were secondary data from January 2008 to December 2017, total
of 120 months. The analysis methods include both descriptive and inferential statistics by using econometric
software to compute the multiple regression equation (Ordinary Least Squares : OLS) to estimate the coefficients of
the independent variable to the dependent variable.
The results found that Interbank Rate negatively correlates with rate of return of Government Savings
Bank’s foreign exchange services at statistically significant at 0.05 level, Current Account positively correlates with
rate of return of Government Savings Bank’s foreign exchange services at statistically significant at 0.05 level.
Whereas Inflation rate is not correlated with rate of return of the Government Savings Bank’s foreign exchange
services at statistically significant at 0.05 level.
Keywords: Factors influencing, Rate of return, Government Savings Bank’s foreign exchange services
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1. บทนํา

การแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยเป็ นสิ่ งควบคู่กบั การดําเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศมา
อย่างยาวนาน เป็ นตัวชี้วดั ความสมดุลของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลอื่น ๆ โดยจะถูกกําหนดโดยกลไกตลาดตาม อุปสงค์ และอุปทานของตลาดเงินตราระหว่างในประเทศและ
ต่างประเทศ
ธุ รกิ จแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ เป็ นธุ รกิ จบริ การแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศที่ดาํ เนิ นงานโดย
กิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จึงเป็ นธุ รกิจที่เข้ามีบทบาทสําคัญใน
ระบบการเงิ นในปั จ จุ บ ัน ข้อ มูล จากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า พบว่ า ผลประกอบการธุ ร กิ จ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากรายได้ยอ้ นหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉลี่ยปี ละ 25%
แสดงให้เห็ นถึงการเติบโตของธุ รกิจอย่างชัดเจน แต่ถา้ พิจารณาในแง่ของกําไรสุ ทธิ พบว่าไม่สูงนัก เนื่ องจากเป็ น
ธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะต้องแข่งกับธนาคารพาณิ ชย์ จึงทําให้อตั รากําไรสุ ทธิ ค่อนข้างตํ่า แต่คาดว่าด้วย
ปริ มาณการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทําให้ผลประกอบการเติบโตต่อไป แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์พบว่ามีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็ นสิ่ งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่ องจากมีปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่ งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและ
การคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกําไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยา
ตลาด ข่าวลือต่าง ๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ ยงแก่
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศแม้ว่าธุ รกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่ก็สามารถบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้ องกันความเสี่ ยงล่วงหน้า (กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)
การศึก ษาปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่ ออัตราผลตอบแทนจากธุ รกิ จ แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศครั้ งนี้ จะช่ ว ย
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวแปรทางเศรษฐกิจ เพื่อทําให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ สามารถใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการดําเนินธุรกิจได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาปั จ จัยที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ดุ ล บัญ ชี เ ดิ น สะพัด ของไทย โดยตัว แปรที่ นํามาศึ ก ษา ได้แก่ อัต รา
แลกเปลี่ ยน ดัช นี ราคาสิ น ค้าส่ ง ออก ดัชนี ราคาสิ นค้านํา เข้า และสัดส่ ว นดุ ล งบประมาณต่ อ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ จากผลการศึก ษาพบว่าอัตราแลกเปลี่ ยน ดัชนี ราคาสิ นค้าส่ งออก ดัชนี ราคาสิ นค้านําเข้า สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นสัดส่ วนดุลงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (นิศานาถ อะนะเทพ, 2550)
การศึก ษาปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่มีผ ลต่ อ อัตราแลกเปลี่ ยนระหว่างค่ า เงิ นบาทกับค่ าเงิ นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ตัวแปรที่นาํ มาศึกษา ได้แก่ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของดุลบัญชีเดินสะพัด ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของทุนสํารอง
ระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของดุลบัญชีเดินสะพัด และดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เป็ นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกันข้าม
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สําหรับตัวแปรร้อยละการเปลี่ยนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร และ
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป ไม่มผี ลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนัยสําคัยทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (สุ ดา ปี ตะวรรณ, 2552)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงิน
บาทต่อหยวน ตัว แปรที่นาํ มาศึกษาได้แก่ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร อัตราเงินเฟ้ อ ดุลบัญชีเ ดินสะพัด
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าไทย-สหรัฐอเมริ กา มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าไทย-สหภาพยุโรป และมูลค่าการส่ งออกสิ นค้า
ไทย-จีน จากการศึกษาพบว่า อัตราเงินเฟ้ อ เป็ นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทต่ อ ยูโร และค่าเงินบาทต่ อ หยวน ในทิศทางเดี ยวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ณ ระดับนัยสําคัญ 95%
สําหรับตัวแปรอัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคารเป็ นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโรใน
ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 95% แต่ไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาท
ต่อดอลลาร์ ส หรั ฐฯ และค่ าเงินบาทต่อ หยวน ส่ วนดุล บัญชี เดิ นสะพัด มูล ค่าการส่ งออกสิ นค้าไทย-สหรั ฐอเมริ ก า
มูล ค่ า การส่ งออกสิ น ค้า ไทย-สหภาพยุโ รป และมูล ค่ า การส่ งออกสิ น ค้า ไทย-จี น เป็ นปั จ จัยที่ ไ ม่ มีผ ลต่ อ อัต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโรและค่าเงินบาทต่อหยวน (นิ ภาพร โชติพฤษวัน,
2554)
การศึกษาผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ อที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย โดย
แบ่งการวิเคราะห์เป็ นกรณีประเทศไทยกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) และกรณี ประเทศ
ไทยกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก (ประเทศสิ งคโปร์) ผลการวิจยั พบว่า การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนบาท
ต่อ ดอลลาร์ สหรั ฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่ อ ดอลลาร์ สิงคโปร์ ไม่ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ อ แต่จะมีการตอบสนองจากค่าของตัวมันเอง (Pure stock) ในช่วงระยะสั้นเท่านั้น แสดงให้
เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ อไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาทีศ่ ึกษา (กิตติคุณ มงคล
ชาติ, 2556)
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร
ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เงินสํารองระหว่างประเทศ
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย ส่ วนต่างอัตราเงินเฟ้ อ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลบัญชีเงินทุน ดัชนี ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศ มีผลต่ อ
อัตราแลกเปลี่ ย นค่ าเงิ น บาทต่ อ ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ในทิ ศทางตรงกันข้าม ดัชนี ค่ า เงิ นบาทที่แ ท้จ ริ ง มีผ ลต่ อ อัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรั ฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อเยน ในทิศทางตรงกันข้าม
ดุลบัญชีเงินทุน มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวนในทิศทางตรงกันข้าม
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับญี่ปุน และส่ วนต่างอัตราเงินเฟ้ อระหว่างไทยกับญี่ปุน มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางเดียวกัน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
เยนในทิศทางตรงกันข้าม และส่ วนต่างอัตราเงินเฟ้ อระหว่างไทยกับจีน มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาท
ต่อหยวนในทิศทางเดียวกัน สําหรับตัวแปรดุลบัญชีเดินสะพัด เป็ นตัวแปรที่ ไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน (กนกพร เฉลิมพนาพันธ์, 2557)
การศึกษาปัจจัยที่เป็ นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่าง
เงินบาทกับเงินหยวน โดยเลือกศึกษา 5 ปัจจัย ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร อัตราเงินเฟ้ อ ดัชนี ค่าเงิน
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บาทที่แท้จ ริ ง มูลค่าสิ นค้าส่ งออกไทย-จีน และดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
มีปัจจัยทางเศรษฐกิจ 4 ปั จจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ดัชนี ค่ าเงินบาทที่แท้จริ ง มูลค่าสิ นค้า
ส่ ง ออกไทย-จี น และดัช นี ร าคาหุ ้ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินหยวน อย่างมีนัยสําคัยทางสถิติที่ระดับ 95% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระหว่าง
ธนาคาร และดัชนี ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม มูลค่าสิ นค้าส่ งออกไทย-จีน และดัชนี
ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินหยวนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (กรรณิ กา ศรี สังข์งาม
และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2559)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่มีอิทธิ พลต่ อ อัตราผลตอบแทนจากธุ รกิ จ แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสิ น
ขอบเขตการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสิ น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น
โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary date) ประเภท อนุ กรมเวลา (Time series) เป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2551 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 120 เดือน
สมมติฐานการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) , อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) และดุลบัญชี
เดินสะพัด (Current Account) มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสิ น
กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable: X) ได้แก่

ตัวแปรตาม (Dependent Variable: Y)

๏ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร

ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจ

(Interbank Rate)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิ น

๏ อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate)
๏ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
• ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น ซึ่งปัจจุบนั ธนาคารออมสิ นมีบริ การแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศทั้งสิ้ น 17 สกุล ได้แก่ USD, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW,
MYR, NOK, NZD, SEK, SGD และ TWD โดยข้อมูลที่นาํ มาศึกษาครั้งนี้ เป็ นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเฉพาะจากการ
รับซื้ อ และขายธนบัตรต่ างประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึ งบริ ก ารอื่น ๆ ซึ่ งใช้วิธี Mark to market กําหนดราคาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศให้เป็ นมูลค่าตามราคาตลาด
• อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) ใช้อตั ราเฉลี่ยของเดือนที่ศึกษา
• อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) ใช้ดชั นีราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป โดยเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของเดือนที่
ศึกษาเปรี ยบเทียบจากเดือนก่อนหน้า
• ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ใช้ผลรวมสุ ทธิของเดือนที่ศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณและใช้วิธีทาง
เศรษฐมิติ โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระที่มีต่อ
ตัวแปรตาม ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS)
การสร้ างสมการถดถอยเชิงซ้ อน
สมการถดถอยเชิงซ้อนในที่น้ ี มี 4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร IR, INF, CA และ
ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร EXR ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงซ้อนได้ ดังนี้
EXR = α + β1IR + β2INF + β3CA + 𝜀𝜀

กําหนดให้

EXR
IR
INF
CA
α
β1
β2
β3
𝜀𝜀

คือ อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น
คือ อัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร
คือ อัตราเงินเฟ้ อ
คือ ดุลบัญชีเดินสะพัด
คือ สัมประสิ ทธิ์จุดตัดแกนตั้ง
คือ สัมประสิ ทธิ์ความชันหน้าตัวแปร IR
คือ สัมประสิ ทธิ์ความชันหน้าตัวแปร INF
คือ สัมประสิ ทธิ์ความชันหน้าตัวแปร CA
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 120 เดือน ดังนี้
1. ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น จากฝ่ ายบริ หารเงิน
ธนาคารออมสิ น
2. ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) และดุลบัญชี
เดินสะพัด (Current Account) จาก Web site ของ ธนาคารแห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เป็ นต้น
3. ข้อมูลอื่น ๆ จากบทความ บทวิเคราะห์จากหนังสื อ รายงานวิจยั เอกสารวิชาการ และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขั้นตอนการพิจารณาโดยการใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด
(Ordinary Least Squares) ดังนี้
1. ทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (Unit root test) ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่นาํ มาศึกษา ด้วยวิธีของ
Augmented Dickey-Fuller เพื่อทดสอบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่นิ่ง (Stationary) หรื อเป็ นข้อมูลที่ไม่นิ่ง (Nonstationary) ซึ่งการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 5% หรื อ 0.05
2. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อหา ค่าสูงสุ ด ตํ่าสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
3. ตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เพื่อคัดเลือกตัวแปร
อิสระในสมการถดถอย โดยตัวแปรอิสระแต่ตวั ต้องเป็ นอิสระต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสามารถวัด
ได้จากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ดังนี้
• ถ้าหากตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์กนั สู ง กล่าวคือ ค่าสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ +0.80 ถึง +1.00
หรื อ ตั้งแต่ -0.80 ถึง -1.00 จะทําให้ตวั ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยมีเสถียรภาพ
และความแม่นยําน้อยลง นัน่ คือเกิดปัญหา Multicollinearity
• ถ้าหากตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์กนั ตํ่า กล่าวคือ ค่าสหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -0.80 ถึง +0.80
แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
4. สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ณ ระดับนัยสําคัญที่
กําหนด ซึ่งการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 5% หรื อ 0.05
5. ตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลื่อน 2 ปัญหา คือ
• ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
• ปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ในกรณี ที่ไม่พบปั ญ หาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ผลของสมการถดถอยจะสามารถ
นําไปใช้อธิบายความหมายของสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ในสมการถดถอยได้ทนั ที แต่
ถ้าพบปั ญหาความคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็ นปั ญ หา Heteroskedasticity หรื อ Autocorrelation แล้ว ผลของสมการ
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ถดถอยจะไม่สามารถนํามาใช้สรุ ปและอธิบายในขั้นตอนต่อไปได้ จะต้องมีการแก้ไขปั ญหา Heteroskedasticity หรื อ
Autocorrelation ก่อนนําไปใช้
4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลตัวแปร (Unit root test)
ผลการทดสอบพบว่า อัตราเงินเฟ้ อ และดุลบัญชีเดินสะพัด เป็ นข้อมูลที่นิ่ง (Stationary) ส่ วนดอกเบี้ยเงินให้
กูย้ มื ระหว่างธนาคาร และอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น เป็ นข้อมูล
ที่ไม่นิ่ง (Non-stationary)
เมื่อพบปั ญหาตัวแปรบางตัวเป็ นข้อ มูลไม่นิ่ง ได้มีก ารแก้ไขปั ญหาโดยการปรั บข้อมูลให้มีความนิ่ ง ก่อ น
นําไปใช้วิเคราะห์สมการถดถอย โดยใช้วิธีการหาผลต่าง (Difference) ของข้อมูล โดยการทําผลต่างลําดับที่ 1 (First
difference) หรื อลําดับที่สูงขึ้นไปจนกว่าข้อมูลจะมีความนิ่ ง ซึ่ งหลังจากปรับข้อมูลแล้ว ตัวแปรดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืม
ระหว่างธนาคาร และอัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ น เป็ นข้อมูลมี
ความนิ่งที่ Order of Integration เท่ากับ 1 หรื อ I (1) คือ ที่ระดับ first difference with trend and intercept
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลตัวแปร ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test
Test for unit root in

Include in test equation

Level
1st differrence

Variable
EXR

IR

INF

CA

Trend and intercept

0.7585

0.2205

0.0000

0.0000

Trend and intercept

0.0000

0.0078

ผลการวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาทีส่ าํ คัญ
ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน
ค่าสูงสุ ด
ค่าตํ่าสุ ด
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

IR
2.044917
1.950000
3.700000
0.960000
0.772040

INF
0.142417
0.160000
2.100000
-3.000000
0.550095

CA
51941.98
42137.41
270385.7
-108869.6
69974.60

EXR
1.813954
1.774141
2.070159
1.595597
0.125552

ผลการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ เชิงเส้ นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
จากการตรวจสอบปั ญ หาความสัมพันธ์เชิ งเส้นระหว่างตัว แปรอิส ระในสมการถดถอย โดยพิจารณาค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวมีค่าอยูร่ ะหว่าง -0.80 ถึง +0.80 แสดงว่า
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ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง ดังนั้นตัวแปรอิสระทุกตัวจึงอยู่ใน
สมการถดถอย
ตารางที่ 3 รายงานเมตริ กซ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบ Multicollinearity
IR
INF
CA
EXR

IR
1.000000
-0.028339
-0.499985
-0.511864

INF
-0.028339
1.000000
-0.076632
-0.083492

CA
-0.499985
-0.076632
1.000000
0.622617

EXR
-0.511864
-0.083492
0.622617
1.000000

ผลการตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลือ่ น
จากการทดสอบปั ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance
level) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 5% หรื อ 0.05 พบว่าสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความ
คลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) และปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) จึงมีการ
ปรับแก้ผลของสมการถดถอยโดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West ก่อนนําผลของข้อมูลไปใช้อธิ บายความหมาย
ของสมการถดถอยและทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ในสมการถดถอย
รายงานผลของสมการถดถอย
หลังการปรับแก้ผลของสมการถดถอยโดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West แล้ว สามารถเขียนรายงานผล
ของสมการถดถอยได้ในรู ปแบบดังนี้
EXR = 1.861296 - 0.044272**IR - 0.012380INF+ 0.000000865**CA + 𝜀𝜀
(0.0000) (0.0019)
(0.4998)
(0.0000)
Adjusted R-squared = 44.4194%

หมายเหตุ :
ตัวเลขที่อยูใ่ นวงเล็บใต้ค่าสัมประสิ ทธิ์แต่ละค่า คือ ค่า Prob ของแต่ละสัมประสิ ทธิ์ที่กล่าวถึงในการทดสอบ
สมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์
** เป็ นเครื่ องหมายที่ใส่ มุมบนขวาของแต่ละสัมประสิ ทธิ์ ถ้าค่า Prob ที่อยู่ในวงเล็บมีค่าน้อยกว่า 0.05 เพื่อ
ใช้อธิบายว่าสัมประสิ ทธิ์ที่มีเครื่ องหมาย ** มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 5% แต่ในกรณี ที่ค่า Prob มี
ค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปก็จะไม่ใส่ เครื่ องหมาย ** ที่สัมประสิ ทธิ์
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ผลทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย
ผลการทดสอบสมมติฐานของค่าคงที่ α (สัมประสิ ทธิ์จุดตัดแกนตั้ง) พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่ งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า α มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 5% หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่าถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร , อัตราเงินเฟ้ อ และดุลบัญชีเดินสะพัด มีค่าเท่ากับศูนย์แล้ว อัตราผลตอบแทนจาก
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ นจะมีค่าเท่ากับ 1.861296 หน่วย
ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ความชัน β 1 (สัมประสิ ทธิ์ ความชันหน้าตัวแปร IR) พบว่าค่า
Prob มีค่าเท่ากับ 0.0019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า β 1 มีค่าเท่ากับ -0.044272 และค่าของ β 1 นี้ มีค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 5% หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ ถ้าอัตราดอกเบี้ยให้กยู้ ืมระหว่าง
ธนาคารเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย แล้ว อัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออม
สิ นจะเปลี่ยนแปลงไป 0.044272 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม
ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ความชัน β 2 (สัมประสิ ทธิ์ ความชันหน้าตัวแปร INF) พบว่าค่า
Prob มีค่าเท่ากับ 0.4998 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า β 2 มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 5%
ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ความชัน β 3 (สัมประสิ ทธิ์ ความชันหน้าตัวแปร CA) พบว่าค่า
Prob มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า β 3 มีค่าเท่ากับ 0.000000865 และค่าของ β 3 นี้ มีค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 5% หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ ถ้าดุลบัญชีเดินสะพัด
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่ วยแล้ว อัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ นจะ
เปลี่ยนแปลงไป 0.000000865 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ความชัน β 1 , β 2 และ β 3 พร้อมกัน โดยพิจารณาค่า Prob (FStatistic) พบว่าค่า Prob มีค่าเท่ากับ 0.000000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า β 1 หรื อ β 2 หรื อ β 3 มีค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 5% หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดซึ่ งได้แก่ IR , INF และ CA มี
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ EXR ด้วยค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 44.4194%
5. การอภิปราผล บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของธนาคารออมสิ น สรุ ปได้ดงั นี้
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ได้แก่
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) จากผลการศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืม
ระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ
ธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเพื่อใช้ในการปรั บ
สภาพคล่องของธนาคาร เป็ นต้นทุนประเภทหนึ่ ง ดังนั้นเมื่อต้นทุนสู งขึ้น อัตราผลตอบแทนก็มีแนวโน้มลดลง จึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาพร โชติพฤษวัน (2554), กรรณิ กา ศรี สังข์งาม
และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2559)
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ดุลบัญ ชีเดินสะพัด (Current Account) จากผลการศึก ษาพบว่าดุล บัญชี เดินสะพัด (Current Account) มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีค วามสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกัน จากหลักวิธี ทางสถิ ติข องดุ ล บัญชี เ ดิ นสะพัด
(ธนาคารแห่ งประเทศไทย) ซึ่งเป็ น ผลรวมสุ ทธิของดุลการค้า ดุลบริ การ รายได้ ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ เป็ นค่าที่
สะท้อนให้เห็ นถึงอุปสงค์และอุปทานที่มีในเงินตราต่างประเทศ ถ้าประเทศมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล หมายถึง มี
ผลรวมสุ ทธิเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศมากกว่าการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ ทําให้
ประเทศมีทุนสํารองเพิ่มขึ้นอันนําไปสู่ อุปทานของเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันอัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ศานาถ
อะนะเทพ (2550) ส่ วนงานวิจยั ของ สุ ดา ปี ตะวรรณ (2552) ผลการศึกษาพบว่าดุลบัญชีเดินสะพัดมีความสัมพันธ์กบั
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ในทิศทางตรงกันข้าม
ปัจจัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ได้แก่
อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) จากผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
อัตราผลตอบแทนจากธุ รกิจ แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศของธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ สุ ดา ปี ตะวรรณ (2552), กิตติคุณ มงคลชาติ (2556), กรรณิ ก า
ศรี สังข์งาม และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2559)
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ควรนําผลการศึก ษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิ จแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ซึ่ งการติดตามการเปลี่ยนแปลง หรื อทิศทางของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระหว่างธนาคาร และดุลบัญชีเดินสะพัด ที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบในทิศทางเดียวกัน
หรื อทิศทางตรงกันข้าม แม้จ ะเป็ นปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม
อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวได้
ข้อเสนอแนะทางการศึกษาเพิ่มเติมคือ จากผลการวิจยั พบว่าตัวแปรอิสระที่เลือกศึกษาครั้งนี้ สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามได้เพียงแค่บางส่ วนเท่านั้น จะเห็ นได้จากค่า Adjusted R-squared ที่
ระดับ 44.4194% แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่เลือกมาศึกษามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามในระดับหนึ่ ง ซึ่ งอาจมี
ตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่ระดับความน่ าเชื่อถือที่
สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลของค่าของ Adjusted R-squared ของตัวแปรอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นในการศึก ษาวิจ ัยในครั้ งต่อ ไป จึ งควรศึก ษาวิเ คราะห์ ถึ งตัว แปรอิ ส ระอื่ น ๆ เพิ่มเติ ม เพื่อ ให้มีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลของงานวิจยั มากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ เป็ นศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
ออมสิ น ในการศึกษาครั้งต่อไปผูท้ ี่สนใจอาจจะทําการศึกษาในธุ รกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของนิ ติบุคคล
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ประเภทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุ รกิจกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า นอกเหนื อจากธุ รกิจธนาคาร เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิผลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมิติอื่น ๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเองครั้ งนี้ สําเร็ จได้ด้วยความกรุ ณาจาก ธนาคารออมสิ นที่ให้ทุนการศึก ษา และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้ให้ความกรุ ณา
แนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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