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ปัจจัยทีก่าํหนดอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

(FACTORS DETERMINING THB/ USD EXCHANGE RATE) 

ประวณีา  ศาลิคุปต 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) อตัราดอกเบ้ีย อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน อัตราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยนําข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน

ระหวา่งเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2555 รวม 106 เดือนมาทาํศึกษาดว้ยการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงมีค่าเฉล่ีย 97.09 บาท อตัรา

ดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 2.64 อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงินความหมายกวา้งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

0.70 อตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหวา่งประเทศของประเทศไทยมีค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ 1.42 อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธิระหว่างประเทศไทยกับ

สหรัฐอเมริกา (มูลค่าส่งออก หัก มูลค่านําเขา้) มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 5.61 อตัราการ

เปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (มูลค่าซ้ือ หัก มูลค่าขาย) 

ภายในประเทศไทยมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ -82.32 และอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียระหว่างเงิน

บาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครมีค่าเฉล่ีย 

35.09 บาท 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.975 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เท่ากบั 

ร้อยละ 95 และอิสระของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์จากการ เท่ากบั 

0.373 ซ่ึงพบวา่  ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงและอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแต่อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน อัตราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารองระหว่างประเทศ  อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

คําสําคัญ: อตัราแลกเปล่ียน, เงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship of six variables, including 

REER, interest rate, rate of change in money supply, rate of change in international 

reserve of Thailand, rate of change in net international trade between Thailand and 

the USA, and rate of change in demand of US dollars in Thailand with THB/ USD 

exchange rate.  It used secondary data in monthly form during January 2004 till 

October 2012, totally 106 months to be studied via multiple regression analysis 

(MRA).   

The findings show average REER is 97.09 baht; standard interest rate of the 

USA is 2.64 per cent in average; average rate of change in money supply in form of 

wide meaning held in economy of Thailand is 0.70 per cent;  average rate of change 

in international reserve of Thailand is 1.42 per cent; average rate of change in net 

international trade of Thailand and the USA is 5.61 per cent; average rate of change 
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in demand of US dollars  in Thailand is -82.32 per cent; and average THB/USD 

exchange rate of commercial banks in Bangkok is 35.09 baht in average. 

The results of MRA show that multiple correlation efficient equals to 

0.975; forecast efficiency equals to 95 per cent; and freedom of standard deviation 

in forecast equals to 0.373.  REER and interest rate have relationship with THB/ 

USD exchange rate while rate of change in money supply, rate of change in 

international reserve of Thailand, rate of change in net international trade between 

Thailand and the USA, and rate of change in demand of US dollars have not at 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  EXCHANGE RATE, THAI BAHT, US DOLLAR 

บทนํา 

นโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน ทาํให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมี

อิสระมากข้ึน ทั้งทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การเงิน และการลงทุน โดยมีการ

เช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และในระบบการเงินระหว่างประเทศ อตัรา

แลกเปล่ียนถือว่าเป็นตวัแปรท่ีมีความสําคญั ต่อการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้

และชาํระเงินระหวา่งประเทศ 

อตัราแลกเปล่ียนเป็นตวัเช่ือมโยงราคาสินคา้ของประเทศต่างๆ ทาํให้สามารถ

เปรียบเทียบราคาสินคา้ในแต่ละประเทศได ้เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลงก็ส่งผล

กระทบทาํให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น เม่ือค่าเงินบาทลดลงก็ทาํให้ราคา

สินค้านําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงข้ึน และทาํให้ระดับราคาสินค้าทั่วไป

ภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนและมีอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนตาม 

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการเปล่ียนระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตรามาหลาย

คร้ังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ดุลการคา้ และดุลการชาํระเงินของประเทศ จากระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ีมาเป็น

ระบบอตัราแลกเปล่ียนประจาํวนั หรือเรียกวา่ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบตระกร้าเงิน 

โดยเช่ือมโยงค่าเงินบาทไวก้บัหลายสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ดอลลาร์
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สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น และมาร์คเยอรมนันี เป็นตน้ ซ่ึงยงัถือว่าเป็นอตัราแลกเปล่ียนแบบ

คงท่ีแต่อตัราแลกเปล่ียนสามารถเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน ตามการเปล่ียนแปลงของค่า

เงินตราต่างประเทศในช่วงแคบๆ เน่ืองจากกองทุนรักษาระดบัอตัราแลกเปล่ียนเขา้

แทรกแซงในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพื่อรักษาความเสถียรภาพของค่าเงิน

บาท 

จากนั้น ระบบอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนมาเป็นระบบ

อัตราแลกเปล่ียนลอยตัวท่ีมีการจัดการ โดยการลอยตัวของค่าเ งินบาทมีการ

เคล่ือนไหวตามกลไกตลาดเงินตราต่างประเทศภายใตเ้ง่ือนไข ท่ีกาํหนดให้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการแทรกแซงไดต้ามความจาํเป็น โดยอตัราแลกเปล่ียน

มีความผนัผวนมากข้ึน เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ท่ีประกอบธุรกรรมระหว่างประเทศมีความเส่ียง

เพิ่มข้ึน  เม่ือค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในส่วนของภาครัฐตอ้งเฝ้าติดตาม

ความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาเสถียรของค่าเงินบาท

และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลกัษณะดงักล่าวทาํให้ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจหัน

มาใหค้วามสาํคญัและความสนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีคาดวา่มีผลต่อทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน ทาํให้เกิดความ

พยายามในการพยากรณ์การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน เพื่อให้ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดแต่มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด จึงมีความพยายามศึกษาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ กบัการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเพื่อทราบถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน ภายใตทิ้ศทาง

ความสัมพนัธ์ต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่นการศึกษาของธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ี

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ เงินทุนสํารองระหวา่งประเทศของไทย ค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอดีต อตัราดอกเบ้ีย Libor และอตัราการเปล่ียนแปลงของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐในตลาดการเงินของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวระยะสั้นของ

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

พหุ ผลการศึกษาของชุรีพร เจ๊ียบนา (2549) ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์และการ
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เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน

ของประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ 

ราคาทองคาํ (บาท) และมูลค่าการส่งออกของประเทศ (ล้านบาท) ท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิง

พหุ และการศึกษาของสุมาลี สมวจีเลิศ (2540) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยักาํหนดอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐตามวิธี Portfolio Balance โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง ปริมาณ

เงิน  อุปทานพันธบัตรภายในประเทศท่ีอยู่ในมือเอกชนกับอุปทานพันธบัตร

ต่างประเทศท่ีอยูใ่นมือภาคเอกชน อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐตามวิธี  Portfolio 

Balance โดยใชแ้บบจาํลองของเจฟฟ่ี แฟรงเคิล  (Jeffrey  Frankel)   

ผูว้ิจยัมีความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการศึกษาแนวทางการ

พยากรณ์ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีสําคญัของโลก จึงเลือกทาํการศึกษาท่ีกาํหนด

อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษา

ความสัมพนัธ์ปัจจยัสําคญั 6 ดา้นท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐ ซ่ึงเลือกบางปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษามาแลว้ในการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อนาํมาทาํ

การเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ทุนสํารองระหวา่งประเทศของไทย ค่าเงินบาท อตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐานของสหรัฐ และปริมาณเงิน และเลือกศึกษามูลค่าการคา้สุทธิและอุปสงค์

ภายในประเทศท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐเพิ่มเติม  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. เพื่อศึกษาอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
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3. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

4. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

5.เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทย

กบัสหรัฐอเมริกาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

6. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆ  ท่ีมีความสําคญัและสัมพนัธ์ต่อ

การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูล เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชส้ร้างสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์  

ระหว่างตวัแปรต่างๆซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐบาลท่ีสามารถมาไปใชแ้นวทางการ

กาํหนดการใชน้โยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินภายในประเทศได ้รวมทั้ง

การเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดในอนาคต และสําหรับนักลงทุนในเงินตรา

ต่างประเทศ 
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กรอบแนวความคิด 

                                 ตัวแปรอสิระ                                                         ตัวแปรตาม               

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา 

3. อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน 
 

อตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาท

กบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

อตัราการเปล่ียนแปลง 

ของทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิ 

ระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์

ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 



8 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

4. อตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสาํรองระหวา่งประเทศมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

5.  อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิ   ระหวา่งประเทศไทยกบั

สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

6.  อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ดงัน้ี 

MaEachern, William A. (2006); คณะบริหารธุรกิจสําหรับนกับริหารรุ่นใหม่ 

(2555) อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตรา 2 สกุล ไดแ้ก่ 

การเปรียบเทียบอํานาจซ้ือของเงินตราต่างประเทศ กับเงินตราภายในประเทศ 

เน่ืองจากเงินตราต่างประเทศหรือปริวรรตต่างประเทศ (Foreign Exchange) มีอาํนาจ

ซ้ือไม่เท่ากนั  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) ดชันีค่าเงินบาท (Effective Exchange Rate 

Index หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินบาทต่อตะกร้าของสกุลเงินอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว เพราะเม่ือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐแขง็ค่าข้ึน ในขณะท่ีค่าเงินประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ต่อดอลลาร์แข็งค่าข้ึนในสัดส่วน

เท่ากัน ทําให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของประเทศไทยไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก แต่หากเงินบาทแข็งค่าข้ึนมากกว่าค่าเงินประเทศอ่ืนๆ ก็ทาํให้

ประเทศไทยเสียเปรียบดา้นราคา 

สุมาลี อุณหะนนัทน์ (2549); เริงรัก จาํปาเงิน (2544) อตัราดอกเบ้ีย หมายถึง 

ผลตอบแทนของเจา้ของเงิน และเป็นตน้ทุน/ ค่าใช้จ่ายของหน้ีสินท่ีมาจากการกูย้ืม

เงินสาํหรับผูกู้ ้ซ่ึงอยูใ่นรูปของร้อยละ 
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2555); คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2555) ปริมาณเงิน หมายถึง จาํนวนเงินท่ีคิดเป็นมูลค่าท่ีอยูใ่น

ระบบเศรษฐกิจ หรืออุปทานของเงิน (Supply of Money) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (2555);  ทรงธรรม ป่ินโต (2550) ทุนสํารอง

ระหว่างประเทศ (International Reserve) เป็นองค์ประกอบหน่ึงของ บัญชีบัญชี

ดุลการชาํระเงินดุลการชาํระเงิน   ซ่ึงยงัมีซ่ึงยงัมีบญัชีเดินสะพดั (Current Account) และบญัชีทุนและการเงิน 

(Capital and Financial Account) โดยทุนสํารองระหวา่งประเทศเป็นเป็นบญัชีแสดงการ

เปล่ียนแปลงปริมาณทุนสํารองเงินตราและสินทรัพย์ต่างประเทศ ท่ีถือครองโดย

ธนาคารกลางประกอบด้วย ทองคาํ (Monetary Gold) สิทธิพิเศษในการถอนเงิน 

(Special Drawing Right) สินทรัพยส์มทบ IMF (Net IMF Account) และเงินตรา

ต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (2555); รอยลั 

มารีน คอนเทนเนอร์ไลนส์ บริษทัจาํกดั (2555) การคา้ระหวา่งประเทศ หมายถึง การ

แลกเปล่ียนสินคา้และการบริการระหว่างประเทศ โดยประเทศท่ีพยายามผลิตสินคา้

และบริการทุกประเภทโดยไม่มีการนาํเขา้หรือส่งออก ถือวา่ประเทศนั้นมีการพฒันาท่ี

ชา้และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนตํ่า ประเทศต่างๆ ทัว่โลกจึงจาํเป็นตอ้ง

ติดต่อพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ทาํให้มีการแบ่งงานกนัทาํตามถนดัและมีโอกาส

บริโภคสินคา้และบริการท่ีแตกต่างแต่มีความจาํเป็นต่อการครองชีพ 

พิชญาณี (นิรมล) กิติกุล (2549); สมประสงค ์เสนารัตน์ (2555) การวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรอิสระหรือตวัแปรพยากรณ์

หรือทาํนาย (X) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป   ทาํให้สามารถพยากรณ์ตวัแปรตามโดยมีผลใน

ทางบวกหรือทางลบได ้

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตวัแปรพื้นฐานสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา  ปริมาณ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=econ.tu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.tu.ac.th%2F&ei=g8_WUIuRJc7KrAediIG4Cg&usg=AFQjCNEmR5SGfNaI5cCnIrEGs7-xVb-QCg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=arts.kmutt.ac.th&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fpro_ungrd%2Finfo_grd%2Fart%2Fart_lang.html&ei=A8nXUMreIcXirAf10YGYBw&usg=AFQjCNEe5ogUvKiZ5zp_RjeRyxZbCPg8Jg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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เงินความหมายกวา้งภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มูลค่าเงินสํารองระหวา่ง

ประเทศของประเทศไทย มูลค่าการคา้สุทธิของประเทศไทยท่ีทาํกบัสหรัฐอเมริกา 

และอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาภายในประเทศไทย รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน

เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร  ระหว่างเ งินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2555 เท่ากบั 106 

เดือนตามสูตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Tabachnick and Fidell (ทรงศกัด์ิ 

ภูสีอ่อน, 2551) n > 50 + 8m  เม่ือ  n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  m หมายถึง 

จาํนวนตวัแปรอิสระ เป็น 50 + 8 (6)   =   98 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกทาํการศึกษากบักลุ่ม

ตวัอยา่งมากกวา่ผลท่ีคาํนวณได ้8 หน่วย รวมเป็น 106 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีค่าระหวา่ง 85.20 บาทถึง 105.60 บาท (มีค่าเฉล่ีย 

97.09) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีค่าระหวา่งร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 

6.25 (มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 2.64) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินความหมายกวา้ง

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีค่าระหว่างร้อยละ -1.60 ถึงร้อยละ 2.86 (มี

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 0.70) อัตราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย มีค่าระหวา่งร้อยละ -4.36 ถึงร้อยละ 9.38 (มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 1.42) อตัรา

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา (มูลค่า

ส่งออก หกั มูลค่านาํเขา้) มีค่าระหวา่งร้อยละ -72.02 ถึงร้อยละ 119.63 (มีค่าเฉล่ีย ร้อย

ละ 5.61) อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (มูลค่าซ้ือ 

หกั มูลค่าขาย) ภายในประเทศไทย มีค่าระหวา่งร้อยละ -2,771.60 ถึงร้อยละ 4,614.88 

(มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ -82.32) และอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครมีค่าระหว่าง 30.02 บาทถึง 

41.85 บาท (มีค่าเฉล่ีย 35.09 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ)  
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ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.975 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เท่ากบั 

ร้อยละ 95 ซ่ึงเท่าเทียมกบัผลการศึกษาของธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ีมีค่า R 

Square เท่ากบั 0.95   และอิสระของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์จาก

การโดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 0.373 ซ่ึงพบว่า  ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงและ

อัตราดอกเบ้ียมีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ี อตัราการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณเงิน อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารองระหว่างประเทศ  อตัราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าอตัราดอกเบ้ีย อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารอง

ระหวา่งประเทศ อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบั

สหรัฐอเมริกา และอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

แต่ดัชนีค่า เงินบาทท่ีแท้จริง  และอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินไม่มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
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ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

(Constant) 86.108 1.531   56.238 0.000     

ดชันีค่าเงินบาทท่ี

แทจ้ริง 

-0.536 0.015 -0.852 -34.651 0.000 0.834 1.200 

อตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริกา 

0.424 0.042 0.250 10.172 0.000 0.837 1.195 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน 

-0.144 0.096 -0.035 -1.499 0.137 0.934 1.070 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของเงิน

สาํรองระหวา่ง

ประเทศ 

0.001 0.036 0.000 0.015 0.988 0.916 1.092 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของ

มูลค่าการคา้สุทธิ

ระหวา่งประเทศไทย

กบัสหรัฐอเมริกา 

-0.001 0.003 -0.005 -0.212 0.833 0.979 1.021 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของอุป

สงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

0.000 0.000 0.023 0.959 0.340 0.906 1.103 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ ค่านยัสาํคญั 
ผลการ

ทดสอบ 

 ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง  0.000 ยอมรับ 

อตัราดอกเบ้ีย  0.000 ยอมรับ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน  0.137 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสาํรองระหวา่งประเทศ  0.988 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา  0.833 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.340 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมาลี สมวจีเลิศ 

(2540) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์

สหรัฐตามวิธี Portfolio Balance พบว่า อตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้ง

กนัในส่วนท่ีอตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบ ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนได้ ในทางตรงกันข้าม ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบกลบัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักชนก นุชพงษ์ (2540) ท่ีได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง พบวา่ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง แต่ไม่สอดคลอ้ง

กนัในส่วนของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเถลิงศกัด์ิ นุชประหาร (2542) ท่ีไดท้าํการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รักชนก%20นุชพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เถลิงศักดิ์%20นุชประหาร%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินในการ

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียน 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดาว ชุ่มตะขบ (2544) ท่ีไดท้าํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท พบวา่ ปริมาณเงิน

เปรียบเทียบมีส่วนในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสาํคญั 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนิศา ทิพยสุ์ข (2549) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยั

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตามแบบจาํลอง Real 

Interest Rate Differential พบว่า ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบไม่มีผลการต่อการ

เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน แต่มีผลต่อการเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราแลกเปล่ียนเหมือนกนั 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุรีพร เจ๊ียบนา (2549) ท่ีทาํการศึกษา

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมาจากปัจจยัต่างๆ พบว่า 

มาตรฐานของประเทศไทยมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน แต่ไม่

สอดคล้องในส่วนของมูลค่าการส่งออกของประเทศ  (ล้านบาท) มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงเนตร บุญบาํรุง (2550) ท่ีได้ทาํการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาท กบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาคโดยวิธีโคอินทิเกรชนั พบว่า ส่วน

ต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา 3 เดือนมี

ความสัมพนัธ์ต่อการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม หรือส่วนลดของอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหนา้ระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยต์ามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค แต่

ไม่สอดคล้องกันในส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างเงินบาท และเงินดอลลาร์

สหรัฐระยะเวลา 1 เดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการกาํหนดอตัราส่วนเพิ่มหรือส่วนลด

ของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ระยะเวลา 1 เดือนของธนาคารพาณิชยต์ามทฤษฎีอตัรา

ดอกเบ้ียเสมอภาค 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดาว%20ชุ่มตะขบ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุนิศา%20ทิพย์สุข&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

เคล่ือนไหวระยะสั้ นของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่า ค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอดีต และอตัราดอกเบ้ีย Libor มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีความสอดคล้องในส่วนท่ีเงินทุน

สาํรองระหวา่งประเทศของไทย ท่ีก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ เช่นกนั 

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพริมรตา ยะอนนัต ์(2551) ท่ีไดท้าํการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียน กบัเงินสํารองระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย พบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ทั้ง

อตัราแลกเปล่ียนในรูปตวัเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงในระยะยาว 

เหตุผลของความไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือการไม่มี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัประกอบกนั โดยเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีมาใชศึ้กษา ทั้งในดา้นช่วงเวลาและจาํนวนของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็

ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง มี

ค่าความสัมพนัธ์ตํ่ากวา่ .80 ซ่ึงมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

เก่ียวกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สําคญั ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ สําราญ มีแจง้ 

(2544)  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ถึงแมผ้ลการทดสอบสมมติฐานระบุว่าตวัแปรท่ีศึกษา  ส่วนใหญ่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐ แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบติัทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐในระดบัท่ีแตกต่างกนั ในการวาง

มาตรการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนให้มีความเหมาะสม จึงควรพิจารณาทุกปัจจัย

ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดแ้นวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พริมรตา%20ยะอนันต์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

2. แนวทางการศึกษาและผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถ

นาํไปใช้เป็นแบบสําหรับศึกษาต่อยอด และประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สําหรับการ

ตดัสินใจลงทุนในเงินตราต่างประเทศได ้

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาท    เปรียบเทียบกบัเงินตรา

ต่างประเทศท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อไดข้อ้มูลสาํหรับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

2. ควรทดลองศึกษาขอ้มูลแบบรายไตรมาสและรายปี ร่วมกบัขอ้มูลรายเดือน

เพื่อทาํการเปรียบเทียบของขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนัแต่แตกต่างกนัในการแบ่งกลุ่ม

ตามฐานช่วงระยะเวลา 

เอกสารอ้างองิ 

กองบรรณาธิการนิตยสาร POSITIONING. “ดัชนีค่าเงินทีแ่ท้จริงของไทย.” บทความ, 

นิตยสาร Positioning ประจาํวนัท่ี 29 กนัยายน 2547  

คณะบริหารธุรกิจสาํหรับนกับริหารรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. การจัดการ

การเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2555 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. บทที ่14: การค้าระหว่าง

ประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะศิลปศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. บทที่ 

11 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. หัวเร่ืองที่ 13: การค้า

และการเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน. 

เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. การเงิน การธนาคาร และนโยบาย

การเงิน. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=msci.chandra.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmsci.chandra.ac.th%2F&ei=D8rXUMSKFYP3rQeE7IDwDw&usg=AFQjCNH3qYXio1xPnfXEe8XevsHst6BXlA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.arts.kmutnb.ac.th&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2F&ei=sgjXUP6cOMXjrAeikICYDg&usg=AFQjCNFiIeQ3Idl52EWGiC_PYW4OarS7Pw&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20(foreign%20exchange%20reserves&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2Fimages%2FDocument%2Fsocial%2Fch11.ppt&ei=_wjXULytGc6Orge42oGwCw&usg=AFQjCNHRdc-8Gm_7V-Tgjj1T_sI_wBqKtQ&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20(foreign%20exchange%20reserves&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2Fimages%2FDocument%2Fsocial%2Fch11.ppt&ei=_wjXULytGc6Orge42oGwCw&usg=AFQjCNHRdc-8Gm_7V-Tgjj1T_sI_wBqKtQ&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=arts.kmutt.ac.th&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fpro_ungrd%2Finfo_grd%2Fart%2Fart_lang.html&ei=A8nXUMreIcXirAf10YGYBw&usg=AFQjCNEe5ogUvKiZ5zp_RjeRyxZbCPg8Jg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.econ.cmu.ac.th%2F&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.arc.cmu.ac.th%2Ffacmu_news%2Flist_detail.php%3Fpart%3Dother%26id_news%3D3164%26auth%3D1&ei=hdDWUP-7BcSOrgfutYHQCA&usg=AFQjCNG2SLPqiFj2lzZgYmtCoZQ67I3NOg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=econ.tu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.tu.ac.th%2F&ei=g8_WUIuRJc7KrAediIG4Cg&usg=AFQjCNEmR5SGfNaI5cCnIrEGs7-xVb-QCg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

จิรพรรณ เชาวนพพงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและส่วนต่างอตัรา

ดอกเบีย้ที่แท้จริงภายใต้อตัราแลกเปลีย่นลอยตัวแบบมีการจัดการ.” 

วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

ชุรีพร เจ๊ียบนา. “การศึกษาความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

ทีม่าจากปัจจัยต่างๆ.” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2549 

ดวงเนตร บุญบาํรุง. “การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงิน

บาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามทฤษฎอีตัราดอกเบีย้เสมอภาคโดย

วธีิโคอนิทิเกรชัน.”  วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2550 

ดาว ชุ่มตะขบ. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่ออตัราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท.” 

วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2544 

เถลิงศกัด์ิ นุชประหาร. “การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอิทธิต่อการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์,  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542 

ทรงธรรม ป่ินโต. “เงินสํารองระหว่างประเทศ.” บทความ, กรุงเทพธุรกิจประจาํวนัท่ี 

3 กรกฎาคม 2550 

ทรงศกัด์ิ  ภูสีอ่อน.  การประยุกต์ใช้ SPSS วเิคราะห์ข้อมูลงานวจัิย.  กาฬสินธ์ุ : 

ประสานการพิมพ,์ 2551 

เทิดศกัด์ิ  สุพนัดี. Multiple Regression Analysis. เอกสารทางธุรกิจ NCSS 2007, 

2550 

ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเคลือ่นไหวระยะส้ัน

ของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา.” รายงานวจิยั

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2551 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรพรรณ%20เชาวนพพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดาว%20ชุ่มตะขบ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เถลิงศักดิ์%20นุชประหาร%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ธีระ จิระรัตนโพธ์ิชยั. “ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนต่ออุปสงค์การถือเงินใน

ประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2544 

พรชยั ชุนหจินดา. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

พรชยั ชุนหจินดา. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการเรียน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555 

พริมรตา ยะอนนัต.์ “การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกบัเงิน

สํารองระหว่างประเทศของประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

พนัธ์ุทิพยพ์า เชาวว์นักลาง. “ปัจจัยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นในระยะส้ันและระยะ

ยาว.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

พิชญาณี (นิรมล) กิติกุล. วธีิวิจัยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย. บทที ่7 ทฤษฎีการเงิน. เอกสาร

ประกอบการเรียน, 2555 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย. บทที ่4 อตัราดอกเบีย้และราคา. เอกสาร

ประกอบการเรียน, 2555 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. บทที ่3บทที ่3::  บทบาทเศรษฐกจิระหว่างประเทศ. บทบาทเศรษฐกจิระหว่างประเทศ. เอกสาร

ประกอบการสอน, 2555 

รักชนก นุชพงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบีย้ที่แท้จริง.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2540 

เริงรัก จาํปาเงิน. การจัดการการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: บุค๊เน็ท, 2544 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีระ%20จิระรัตนโพธิ์ชัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พริมรตา%20ยะอนันต์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พันธุ์ทิพย์พา%20เชาว์วันกลาง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.nkc.kku.ac.th&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nkc.kku.ac.th%2F&ei=BtTWUOPzKIn5rQe--oGwAg&usg=AFQjCNEqGvltuUwJUESrS4x6A1rUTvLGow
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=dusithost.dusit.ac.th&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhuahin.dusit.ac.th%2Findex1.html&ei=Ac3XUPirGNDMrQeW74FI&usg=AFQjCNER25shJZoW9jRHBui_HWKZMjYthw&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รักชนก%20นุชพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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