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นโยบายเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบีย้ในประเทศไทย 

(ECONOMIC POLICIES AFFECTING INTEREST RATES OF THAILAND)

ธนากร กิตติวฒันเกียรติ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง นโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออัตรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใช้

ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบรายเดือน ขอ้มูลปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย (IR)ผลิตภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ (GDP)อัตราเงินเฟ้อ (IFR)อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  (EXCHANGE) ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 

เดือน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบ

ต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่านอ้ยกว่า 

0.05 และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง ซ่ึง

สามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยโดยมีค่า R2=0.561แสดงว่าตวัแปร

อิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 56% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อีก 44% โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท 

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXCHANGE) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั ส่วน ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ: ดอกเบ้ีย, ปัจจยัเศรษฐกิจ, นโยบายเศรษฐกิจ 

Abstract 

The objectives of the study of Economic Policies Affecting Interest Rates 

of Thailand were to study the relation of economic policies that affecting the interest 

rates of Thailand. The information were analyzed from the monthly data of 

economic factors, there are Inflation Rate (IR), Gross Domestic Product (GDP), 

Inflation Rates (IFR), Exchange Rates of the USA and Manufacturing Production 

Index (MPI) by collected 60 data from January 2007 to December 2011 by using the 

Multiple Regression Analysis by testing the relation of independent variables that 

affecting the interest rates of Thailand.  

The results were found that the Sig is less than 0.05, and the relationship 

between the independent variables and the dependent variables are highly 

correlated. Which can affect the interest rates of Thailand with an R2 = 0.561. The 

result was shown that the independent variables affect the dependent variable is 56 

% and the other 44%. The independent variables include Inflation Rates and 

Exchange Rates of the USA can affect the interest rates of Thailand in positive 

direction while the Gross Domestic Product (GDP) and the Manufacturing 

Production Index (MPI) affected the interest rates of Thailand in negative direction 

significantly as the hypothesis set. 

KEYWORD:  ECONOMIC, POLICIES, RATES, INTEREST 
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1. บทนํา 

อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัสําคญัในการลงทุนในการทาํธุรกิจ เพราะมีผลอย่าง

มากในการตดัสินใจของนกัลงทุน และยงัเป็นตวักาํหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจอีกตวั

หน่ึง เพราะอตัราดอกเบ้ียเก่ียวกบัประชาชน ทุกภาคส่วน ตั้งแต่การจบัจ่ายใชส้อย การ

ออม และการลงทุน โดยดอกเบ้ียสามารถเป็นได้ทั้งผลตอบแทนสําหรับเจา้ของเงิน 

และเป็นตน้ทุนทางการเงินสาํหรับผูท่ี้กูย้มืเงิน ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส่ง

ผลกระทบในเชิงตรงกนัขา้มต่อบุคคล 2 กลุ่มน้ีเสมอ และอตัราดอกเบ้ียยงัมีผลต่อการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็เป็นตวักาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียดว้ยเช่นกนั นัน่คือ หากกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่าสามารถส่งผลต่อ

ระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือเม่ือรัฐบาลกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตํ่านั้น จะทาํ

ใหป้ระชาชนถือเงินในมือมาก ก็จะจบัจ่ายใชส้อยมากส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตวั และ

ในขณะเดียวกัน การท่ีระบบเศรษฐกิจขยายตัวนั้น ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยมาก 

รายไดม้าก จะส่งผลต่อการเกิดเงินเฟ้อในเวลาต่อมา และเม่ือเงินเฟ้อรัฐบาลตอ้งยบัย ั้ง

เงินเฟ้อโดยการทาํให้อตัราดอกเบ้ียในอนาคตปรับสูงข้ึน (เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียมี

เงินเฟ้อเป็นองคป์ระกอบหลกั) กล่าวคือเม่ือเงินเฟ้อรัฐบาลจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียให้

สูงข้ึนเพื่อจูงใจใหป้ระชาชนนาํเงินมาฝาก ประชาชนจะไดถื้อเงินนอ้ยลง จะไดจ้บัจ่าย

ใช้สอยลดลง เงินเฟ้อจะลดลงในท่ีสุด นัน่จึงเป็นเหตุผลว่าทาํไมธนาคารกลางจึงไม่

สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหค้งท่ีไดต่้อเน่ือง แต่ควรดูแลอตัราดอกเบ้ียทั้งปัจจุบนั

และในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ีสนบัสนุนการขยายตวัเศรษฐกิจในระยะยาว  และใน

ขณะเดียวกนันั้นการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียยงัส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนอีก

ดว้ย กล่าวคือ หากรัฐบาลเพิ่มอตัราดอกเบ้ียลง เงินทุนจะไหลเขา้มาลงทุนในประเทศ 

ส่งผลใหอ้ตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่า ส่งผลต่อการส่งออกของไทยแยล่ง และ การไหลเขา้

ของเงินทุนท่ีเขา้มาในตลาดตราสารหน้ีส่วนหน่ึงมาจากการเก็งกาํไรซ่ึงอาจจะส่งผล

ให้ตลาดตราสารหน้ีมีความผนัผวนและไม่มีเสถียรภาพ เน่ืองจากปัจจยัค่าเงินบาทมี

แนวโน้มแข็งค่าข้ึนมาอย่างรวดเร็ว   ดงันั้นจึงควรมีการดูแลปัจจยัค่าเงินบาท อตัรา

ดอกเบ้ียและเงินเฟ้อมิให้มีความได้เปรียบท่ีจะส่งผลให้มีการเขา้มาเก็งกาํไรได้ใน
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ระดบัท่ีมากเกินไป รวมถึงสนบัสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีของนกัลงทุนไทย 

รวมทั้งสนบัสนุนการออกหุน้กูโ้ดยภาคเอกชน เพื่อลดความผนัผวน และรักษาความมี

เสถียรภาพของตลาดตราสารหน้ี และเศรษฐกิจไทย ดงันั้น อตัราดอกเบ้ีย จึงมีบทบาท

และเป็นกลไกลท่ีสาํคญัอีกตวัหน่ึงในภาพรวมของเศรษฐกิจ    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กับอัตรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราเงินเฟ้อ กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กบั

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ กบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

2. อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศ

ไทย 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

4. ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกับ

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 
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ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

อนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อตัราเงินเฟ้อ 

(IFR)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตวัแปรตน้ (Independent Variables)        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศ และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวิเคราะห์ในการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน หรือในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี

สนใจในอนาคต เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ (EX) 

อตัราเงินเฟ้อ (IFR) 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ (MPI) 

อตัราดอกเบีย้ใน

ประเทศไทย (I) 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษานโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ

ไทย ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ 

ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ในทางเศรษฐศาสตร์ดอกเบ้ียหมายถึง ค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึง

ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตประเภททุน แต่สําหรับในดา้นของการเงิน

แล้วดอกเบ้ียจะหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูกู้ต้อ้งจ่ายชาํระแก่ผูใ้ห้กู ้เน่ืองจากไดน้าํเงิน 

หรือของมีค่าของผูกู้ไ้ปใชป้ระโยชน์ โดยสัญญาวา่จะชาํระคืนเต็มมูลค่าในวนักาํหนด 

ในอนาคต โดยทัว่ไปดอกเบ้ียคิดเป็นร้อยละของเงินตน้เรียกว่า “อตัราดอกเบ้ีย” (บดี 

ปุษยายนนัท,์ 2555) 

2. แนวคิดเก่ียวกบันโยบายการเงินและอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (2553) ภาครัฐจะกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ 2 

ประเภทคือ นโยบายการคลงั และนโยบายการเงิน 

     2.1 นโยบายการคลงั ซ่ึงมีกระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหลกัในการ

บริหารจดัการ จะดาํเนินการผา่นเคร่ืองมือท่ีสําคญั 2 ส่วน คือการจดัเก็บภาษี (รายได้

ภาครัฐ) และงบประมาณแผน่ดิน (รายจ่ายภาครัฐ) ซ่ึงหากภาครัฐตอ้งใชจ้่ายมากกว่า

รายได ้ก็จะถือเป็นการใชน้โยบายการคลงัแบบขาดดุล โดยจะตอ้งมีการกูย้ืมโดยการ

ออกพนัธบตัรเพื่อนาํเงินมาชดเชยส่วนต่าง ในทางกลบักนั หากภาครัฐมีรายไดสู้งแต่

กาํหนดให้มีรายจ่ายตํ่ากว่า ก็จะเป็นการใชน้โนบายการคลงัแบบเกินดุล ความจาํเป็น

ในการออกพนัธบตัรก็จะลดลง 

     2.2 นโยบายการเงิน ซ่ึงมีธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) เป็น

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง จะดาํเนินการผา่นเคร่ืองมือหลกัๆ 2 ประเภท คือ 

     1. การบริหารอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยแบงค์ชาติจะทาํ

หนา้ท่ีเป็นเจา้มือคอยซ้ือขายเงินต่างประเทศ (หลกัๆ คือเงินสกุล USD) เพื่อให้อตัรา
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แลกเปล่ียนมีเสถียรภาพ (หมายความวา่ข้ึนลงไดต้ามแนวโนม้ แต่ไม่ผนัผวนรุนแรง) 

และความเหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

     2. การบริหารอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยคณะกรรมการของแบงคช์าติจะ

จดัตั้งคณะกรรมการยอ่ยข้ึนมาหน่ึงชุด คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อ

ทําหน้าท่ีพิจารณาภาวะเศรษฐกิจและกําหนดระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายให้

เหมาะสมโดย กนง. มกัใชน้โยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (ลดดอกเบ้ียใหต้ํ่า) ในภาวะ

ท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าและเงินเฟ้อลดตํ่าลง เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชน จน

กระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาเติบโตไดใ้นทางกลบักนั ในภาวะท่ีเศรษฐกิจเติบโต ระดบั

ราคาสินคา้สูงข้ึนจนทาํให้เงินเฟ้อสูงข้ึน กนง.มกัจะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตวั 

(เพิ่มดอกเบ้ียให้สูง)เพื่อให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงจนดึงเงินเฟ้อให้ลดลงได ้(หากเงิน

เฟ้อสูงเกินไปจะทาํให้กาํลงัซ้ือของประชาชนลดลง เน่ืองจากของแพงข้ึนแต่มีตวัเงิน

เท่าเดิม) ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของกนง.จะเป็นการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียของการทาํธุรกรรมขั้นพื้นฐานระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินต่างๆ 

ท่ี เ รีย กว่า  อัตรา ดอกเ บ้ี ย ธุ รก รรมซ้ื อคื นพันบัตรระย ะ เวล า  1  ว ัน  ( 1 -DAY 

REPURCHASE RATE หรือ 1-DAY REPO RATE) กล่าวคือ ในกรณีท่ีสถาบนั

การเงินมีสภาพคล่องเหลือก็จะนาํเงินไปให้แบงค์ชาติกู้ยืมเป็นระยะเวลา 1 วนั ซ่ึง

แบงค์ชาติจะโอนพนัธบตัรภาครัฐให้กบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั โดย

แบงคช์าติสัญญาวา่จะ “รับซ้ือคืนพนัธบตัร” ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั กลบัมาจากสถาบนั

การเงินพร้อมทั้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับระยะเวลา 1 วนัให้ โดยดอกเบ้ียนั้นก็คืออตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทยนัน่เอง 

อย่างไรก็ดี อตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแกนอาจไม่เท่ากบัอตัรา

ดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนับตัรระยะเวลา 1 วนัเสมอไป เน่ืองจากแบงคช์าติจะใชว้ิธี

ให้สถาบนัการเงินเสนออัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ (ประมูล) โดยผูท่ี้ต้องการ

ดอกเบ้ียตํ่าสุดจะไดท้าํธุรกรรมน้ีกบัแบงคช์าติก่อนจนครบจาํนวนท่ีแบงคช์าติกาํหนด

ไว้ในแต่ละวนั และเน่ืองจากในปัจจุบันมีสภาพคล่องในสถาบันการเงินเหลือ
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ค่อนขา้งมาก (OVER DEMAND) ทาํให้ 1-DAY REPO RATE ในปัจจุบนัเท่ากบั 

2.97% ต่อปี ขณะท่ีดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดไว ้คือ 3.00% ต่อปี  

3.  แนวความคิดเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GROSS 

DOMESTIC PRODUCT) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GROSS DOMESTIC PRODUCT) (ถวิล 

นิลใบ: 2543) หมายถึง มูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการขั้ นสุดท้าย ท่ีผลิตข้ึน

ภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงโดยปกติจะใช้งวดเวลา 1 ปี หรือ ไตรมาส 

ความหมายของคาํบางคาํท่ีเป็นส่วนประกอบของ GDP คือ 

ก. สินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย (FINAL GOODS AND SERVICES) สินคา้

และบริการขั้นสุดทา้ยเท่านั้นท่ีจะถูกนาํไปคาํนวณหาค่า GDP สินคา้ท่ีใชเ้พื่อการผลิต

สินค้าอ่ืนๆ หรือใช้เป็นปัจจยัการผลิต เราเรียกสินค้าประเภทน้ีว่า สินค้าขั้นกลาง 

(INTERMIDIATE GOODS) จะไม่นาํไปคาํนวณหาค่า GDP ทั้งน้ีเพราะ มูลค่าของ

สินคา้ขั้นกลางไดร้วมอยู่ในสินคา้ขั้นสุดทา้ยแลว้ ถา้นาํไปคาํนวณโดยแยกต่างหาก

จากสินคา้ขั้นสุดทา้ย จะทาํใหเ้กิดการนบัซํ้ า (DOUBLE COUNTING) 

ข. การลงทุนสินค้าคงคลัง (INVENTORY INVESTMENT) คือ การ

เปล่ียนแปลงสุทธิในสินคา้คงคลงัของสินคา้ขั้นสุดทา้ยท่ีรอการขาย หรือของวตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นขบวนการผลิต การรวมสินคา้คงคลงัของสินคา้ขั้นสุดทา้ยไวใ้น GDP เพราะ

สินคา้เหล่าน้ีไดถู้กผลิตข้ึนในปีปัจจุบนั สําหรับการลงทุนสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบ ก็

เหมือนกนัจะถูกนาํมารวมใน GDP ดว้ย เพราะมนัจะแสดงถึงผลผลิตในปัจจุบนัดว้ย 

ซ่ึงมูลค่าของมนัยงัไม่ไดร้วมอยูใ่นการขายผลผลิตขั้นสุดทา้ยในปีนั้นๆ การลงทุนใน

สินคา้คงคลงัอาจมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ ถ้าการขายมากกว่าการผลิต ค่าการ

ลงทุนสินคา้คงคลงัจะมีค่าเป็นลบและค่า GDP จะลดลง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้การขาย

นอ้ยกวา่การผลิต ค่าการลงทุนสินคา้คงคลงัจะมีค่าเป็นบวกและ GDP จะมีค่าเพิ่มข้ึน 

ค. คาํนวณ ณ ราคาตลาด (EVALUATED AT MARKET PRICE) การวดั

มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีประเมินโดยใช้ราคาตลาด สินคา้ท่ีนาํมาคาํนวณตอ้ง

สามารถวดัค่าไดแ้ละเป็นสินคา้ท่ีมี การขายกนัในตลาด จะไม่รวมสินคา้ท่ีไม่ไดข้าย
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ในตลาด เช่น บริการของผูท้าํงานบา้น ผลผลิตจากสวนครัว และผลผลิตจากกิจกรรม

ท่ีผดิกฎหมาย เช่น การขายยาเสพติด การพนนั และโสเภณี อน่ึง GDP เป็นตวัวดัมูลค่า

ผลผลิต ในรูปราคาตลาด ดงันั้น GDP จะอ่อนไหว ต่อการเปล่ียนแปลงของระดบั

ราคา ค่า GDP ท่ีคาํนวณ ณ ราคาตลาด เป็นค่า GDP ในรูปตวัเงิน (NOMINAL GDP) 

ซ่ึงต่างจากการคาํนวณค่าท่ีแทจ้ริงของ GDP (REAL GDP) ท่ีคาํนวณโดยใชร้าคาคงท่ี 

ณ ปีฐาน 

4. แนวความคิดเก่ียวกบัเงินเฟ้อและอตัราเงินเฟ้อ (Inflation and Inflation 

Rate) 

เงินเฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย: 2551) คือ ภาวการณ์ท่ีระดบัราคาสินคา้

และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนแต่เพียงเล็กน้อยเป็น

ปกติก็จะสร้างส่ิงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการ แต่หากเพิ่มข้ึนมากและผนัผวนก็จะสร้าง

ความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของ

ประชาชน และการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

เศรษฐกิจในประเทศไทยเงินเฟ้อวดัจากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา ผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเป็นดชันีท่ีจดัทาํโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของราคาสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหาเป็นประจาํ โดยนํ้ าหนกั

ของสินคา้และบริการแต่ละรายการกาํหนดจาก รูปแบบการใชจ่้ายของครัวเรือนซ่ึงได้

จากการสาํรวจตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การเกิดภาวะเงินเฟ้อมาจาก 2 ปัจจยั 

ปัจจยัแรก คือ แรงดึงทางด้านอุปสงค์ เกิดข้ึนจากระบบเศรษฐกิจมีความ

ตอ้งการปริมาณสินคา้และบริการมากกวา่ท่ีมี อยูใ่นขณะนั้นๆจึงดึงให้ราคาสินคา้เพิ่ม

สูงข้ึน ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการสินคา้และบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ 

เช่น การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน การดาํเนินนโยบายการคลงัของภาครัฐบาล การ

เพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในต่างประเทศ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชน 

ปัจจยัท่ีสองเกิดจากด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้ผูผ้ลิตต้องปรับราคา

สินคา้ข้ึน สาเหตุท่ีทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน อาทิ การเพิ่มข้ึนของค่าจา้งแรงงาน การ
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เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกาํไรของผูป้ระกอบการ การเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินคา้นาํเขา้ ซ่ึงอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION RATE) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม: 2553) 

หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาของปีปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัดชันีราคา

ของปีก่อน หรืออตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั 

การวดัอตัราเงินเฟ้ออาจวดัดว้ยดว้ยดชันีราคาผูผ้ลิต (PRODUCER PRICE INDEX: 

PPI หรือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CONSUMER PRICE INDEX: CPI) หรือ GDP 

DEFLATOR แต่โดยทัว่ไป รวมทั้งของประเทศไทยใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นตวัวดั

ภาวะเงินเฟ้อ 

5. แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตรา 2 สกุล 

ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตราต่างประเทศกบัเงินตราภายในประเทศ 

เน่ืองจากเงินตราต่างประเทศหรือปริวรรตต่างประเทศ (Foreign Exchange) มีอาํนาจ

ซ้ือไม่เท่ากนั  

โดยทัว่ไปการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนมี  3 วธีิ ดงัน้ี  

1) การกําหนดอัตราแลกเปล่ียนทางตรงหรือการกําหนดแบบ American 

Style เป็นการกาํหนดจาํนวนเงินสกุลภายในประเทศ เทียบค่ากบัเงินตราต่างประเทศ

หน่ึงหน่วยหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่อตัราแลกเปล่ียน คือ ราคาของเงินตราต่างประเทศ

หน่ึงหน่วยเม่ือคิดเป็นเงินตราภายในประเทศ เช่น 34 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  

2) การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนทางออ้มหรือกาํหนดแบบ European Style 

เป็นการกาํหนดจาํนวนเงินสกุลต่างประเทศ เทียบค่ากบัเงินตราภายในประเทศหน่ึง

หน่วย เช่น 0.029 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 บาท  

3) การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนขา้มสกุล เป็นการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน

ของเงิน 2 สกุล โดยมีเงินสกุลท่ี 3 เป็นตวักลาง ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัใชด้อลลาร์สหรัฐ 
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6. แนวความคิดเก่ียวกบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 

ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป็ น ดั ช นี ท่ี บ อ ก ร ะ ดั บ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับ การเปล่ียนแปลงเดือน ต่อเดือน และมีการ

เปรียบเทียบกับ ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ของปีฐาน พ.ศ. 2538 ซ่ึง 

อุตสาหกรรมท่ีนาํมาใช้จดัทาํดชันี ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมหลกั 45 รายการ เช่น 

ส่ิงทอ ยานยนต ์ปิโตรเลียม เคร่ืองด่ืม อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาหาร อญั

มณี และเคร่ืองประดบั วสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑเ์หล็ก ยาสูบ และอ่ืนๆ  โดยการคิดถ่วง

นํ้ าหนกัรวม เท่ากบั 62.4 ของผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมด ในปี พ.ศ.2538 และถ่วง

นํ้ าหนักของอุตสาหกรรม แต่ละประเภทด้วยสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ของการผลิตของ

อุตสาหกรรมนั้น ๆ ต่อมูลค่ารวมตามบญัชีรายได้ประชาชาติ ในปีฐาน เวลาท่ีเรา

เปรียบเทียบ เราจะดูวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบเดือนเดียวกนั หรือช่วงเวลาเดียวกนัของปีน้ี กบัปีท่ีแลว้ 

นอกจากนั้น เราจะดูขอ้มูล โดยใช ้Moving Average เปรียบเทียบวา่ตลอด 12 เดือนมี

อตัราการเพิ่มข้ึนเท่าไร 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณิษา ฟูศรีนวล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวจิยั คือ 1. เพื่อศึกษาความผนัผวน, ความสัมพนัธ์พบวา่ของความผนัผวน และ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสุ่มของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากตวัแปรสุ่ม และอิทธิพลจากความผนัผวนในอดีตท่ีมีผล

ต่อความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั  การศึกษาในคร้ังน้ีมี

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลคือใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนระหวา่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2522 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552 จาํนวน 358 ขอ้มูล โดยมีผลการสรุปวิจยัดงัน้ี 

แบบจาํลองความผนัผวนแบบ UNIVARIATE ท่ีเหมาะสมได้แก่ แบบจาํลอง 

GARCHZ(1,1) และ GJR(1,1) และพบว่าทั้งARCH และGARCH ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน
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พบวา่อีกทั้งยงัพบวา่ความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อท่ีวดัจากอตัราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) มีพฤติกรรมแบบสมมาตรในขณะท่ีความผนั

ผวนอย่างมีเง่ือนไขของอัตราเงินเฟ้อท่ีวดัจากอัตราเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) มีพฤติกรรมแบบไม่สมมาตร ส่วนดา้นอตัราดอกเบ้ียพบว่า ARCH 

และGARCH ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัรา

ดอกเบ้ียMRR และยงัพบว่ามีพฤติกรรมแบไม่สมมาตรเกิดข้ึน แต่สําหรับอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR นั้นพบว่าข้ึนอยู่กบัพจน์GARCH เท่านั้น โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน และมีพฤติกรรมแบบสมมาตร ส่วนผลการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีความสัมพนัธ์อยา่งมี

เง่ือนไขท่ีเป็นค่าคงท่ี (CONSTANT CONDITIONAL CORRELATION), 

ความสัมพันธ์อย่าง มี เ ง่ือนไขท่ี มีการเป ล่ียนแปลงเ ชิงพลวัตร (DYNAMIC 

CONDITIONAL CORRELATION) และวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (ORDINARY 

LEAST SQUARE) พบวา่ให้ผลการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือความผนัผวน

อยา่งมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กนั   

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย” ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Secondary data) มาเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย  

ขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ดอกเบ้ีย โดยมีแหล่งขอ้มูลจาก หนงัสือ บทความทางวิชาการ วารสารและเอกสาร
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อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง สํานักงานเศรษฐกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ขอ้มูลจากสานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 

2. การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน เพื่อนาํมาใชใ้นการอา้งอิงและสนบัสนุนผลงานวจิยัท่ีไดศึ้กษา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราดอกเบ้ีย ระหวา่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple 

Linear Regression Model) 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การประมวลผลขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 

เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาทาํการวิเคราะห์และอธิบายถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model) ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ีย และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือ ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IFR) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) กบัตวัแปรตาม คือ อตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากจาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล

พบว่า อตัราดอกเบ้ีย (I) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.7052 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

1.11684 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 5.11 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.27,  ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ (GDP) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.4550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.33807 
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โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 12 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 2.60, อตัราเงินเฟ้อ (IFR) มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 2.7950 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.60022 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมี

จุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40, อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบั

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32.8300 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 

1.82023 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 35.97 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 29.88 และ ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ( MPI) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.7616 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี่ 17.72082 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 200.35 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 104.86 

  

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณและการ

วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

Model R R Square Adjusted Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0.7492 0.561 0.529 0.76638 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.332 2.553  0.552 0.000   

GDP -0.226 0.044 -0.472 -

5.150 

0.000 0.949 1.053 

IFR 0.305 0.044 0.709 6.950 0.000 0.767 1.304 

EX 0.193 0.062 0.314 3.121 0.003 0.786 1.272 

MPI -0.026 0.006 -0.413 -

4.150 

0.000 0.807 1.239 
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จากตาราง พบวา่ ค่า Tolerance ถือวา่เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

ระหวา่งตวัแปรอิสระ ค่า VIF อยูใ่นระดบัไม่เกิน 10 ซ่ึงแสดงวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระ ค่า R2 = 0.561 มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง สามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย 56% ส่วนท่ีเหลือ 44% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ  ค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงตํ่า

กว่านยัสําคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย มีจาํนวน 4 

ตวัแปร ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IFR) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) 

และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) 

จากสมการ R =  a0 + b1GDP + b2IFR + b3EX + b4MPI 

แสดงสมการไดด้งัน้ี I =   1.332 - 0.226GDP + 0.305IFR - 0.193EX  - 0.026MPI 

สรุปผลการวเิคราะห์ พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

โดยมี อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงิน

บาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญั ยกเวน้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI)  มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 

5.สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีวเิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน มาเป็นข้อมูลในการศึกษาหาทิศทางการ

เคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยกาํหนดให้ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) และดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) และใช้การทดสอบโดยโปรแกรมสําเร็จรูปช่วย
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วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง ซ่ึงสามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย โดยมีค่า R2=0.561 ซ่ึงเขา้ใกล้ 1 ค่อนขา้งปานกลาง แสดงว่าตวัแปร

อิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 56% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 

อีก 44%  

โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญั ส่วน ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 
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