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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
กรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(FACTORS INFLUENCING ON FORWARD EXCHANGE  RATE : 
A CASE STUDY OF BETWEEN  BAHT  AND  U.S. DOLLAR) 

น ้าเพชร นิ่มนวลดี1  กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย
กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าสุทธิ อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  อุปทานต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั งแต่เดือนมกราคม  2547 ถึง ธันวาคม 2555 เป็นจ้านวน 
108 เดือน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อศึกษาความ  
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่าง
อัตราดอกเบี ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่วนมูลค่าการค้าสุทธิ และ อุปสงค์ต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า นักลงทุน
สามารถน้าความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาครั งนี  ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ค าส าคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินบาท) 
    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
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ABSTRACT 
 

 This thesis aimed to study  factors influencing on forward exchange rate : A case study of 
between baht and us dollar. The factors in this study the difference between interest rates in Thailand 
and interest rates in U.S. , the difference between inflation in Thailand and inflation in U.S. , 
commercial value, demand for U.S. dollar, supply for U.S. dollar, international reserves, capital flow 
This study is based on secondary data of monthly time series from January 2004 – December 2012, 
108 months. The analysis is conducted using the Multiple Regression Analysis to study the 
relationships between independent and dependent variables. 
             The results of this study factors influencing on forward exchange rate. The factors in this study 
the difference between interest rates in Thailand and interest rates in U.S., Difference between interest 
rates in Thailand and interest rates in U.S. and , supply for U.S. dollar are determined to be correlated 
the forward exchange rates and commercial value, demand for U.S. dollar are determined to be non-
correlated the forward exchange rates. Investors can use the results of this study concerning these 
relationships in planning investment strategies related to the influencing on  forward exchange rate  
KEYWORDS: FORWORD  EXCHANGE  RATE ( BAHT) 
             FORWORD  EXCHANGE  RATE (U.S. DOLLAR) 
บทน า 

การท้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะในด้านของอัตราแลกเปลี่ยน ในสภาวะปัจจุบันภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  
ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวขึ นลงอย่างรวดเร็วและผันผวนอยู่ตลอด  จึงต้องศึกษาหาเคร่ืองมือทาง
การเงินที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดปัจจุบันเครื่องมือที่
น้ามาใช้ในการบริหารความเสี ่ยง  มีอยู่หลายเครื่องมือ โดยนักลงทุนจะใช้เครื่องมือต่างๆ ก็เพื ่อ
ต้องการผลตอบแทน หรือก้าไรจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด  

ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่
กิจการสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้ นอกจากตราสารอนุพันธ์จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีความสามารถในการท้าก้าไรให้แก่นักลงทุนได้โดยไม่ต้องรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ น เมื่อสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันมีราคาขายต่างกัน นักลงทุนที่หวังเก็งก้าไร
สามารถซื อสินทรัพย์ที่ขายในราคาถูก และขายสินทรัพย์นั นได้ในราคาที่สูงกว่า และนักลงทุนจะใช้
โอกาสนั นท้าก้าไรไปได้จนกว่าโอกาสในการท้าก้าไรนั นจะหมดไป 

การซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ การท้า Forward คือ เคร่ืองมือส้าคัญที่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยง ให้กับนักลงทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ เป็นสัญญาระหว่าง
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คู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงจะซื อขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา ในราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบที่ได้
ก้าหนดไว้ในสัญญา โดยทั งผู้ที่จะซื อและผู้ที่จะขายมีภาระผูกพันต้องท้าตามสัญญานั นๆ กล่าวคือฝ่าย
ผู้ขายจะต้องน้าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา และฝ่ายผู้ซื อจะต้องช้าระราคา
ตามก้าหนด โดยอาจแบ่งจ้าแนกประเภทของสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามลักษณะความเป็นมาตรฐาน
ของตราสาร และการซื อขายได้เป็น 2 ประเภทคือ สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) และสัญญา
ฟิวเจอร์ส (Future Contract) 
 

ตารางที่ 1.1 ล้าดับความส้าคัญประเทศคู่ค้าของประเทศไทย 
มูลค่า : ล้านบาท 

 

ที่มา : กรมการค้าไทย 
จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่ส้าคัญอันดับแรกๆ ของ

ประเทศไทย ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และเห็นถึงความส้าคัญต่อการศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ส้าคัญของโลก จึงเล ือกท้าการศึกษาปัจจัยที ่ก้าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท กับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรที่
ส้าคัญ 7 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเลือกบางตัวแปรที่ได้ท้าการศึกษาค้นคว้า และได้มีการท้าวิจัย  มาแล้วใน
การศึกษาที่ผ่านมาเพื่อน้ามาท้าการเปรียบเทียบ ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย 

ประเทศ 2555/2012 % 
มูลค่าการค้า 14,829,870.0 100.0 

1. ญ่ีปุ่น 2,274,916.8 15.3 
2. จีน 1,986,118.8 13.4 
3. สหรัฐอเมริกา 1,107,505.0 7.5 
4. มาเลเซีย 793,328.0 5.3 
5. อินโดนีเซีย 598,934.0 4.0 
6. สิงคโปร์ 579,520.6 3.9 
7. สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ 577,861.4 3.9 
8. ออสเตรเลีย 472,001.7 3.2 
9. ฮ่องกง 459,039.7 3.1 
10. เกาหลีใต้ 428,387.3 2.9 
11. ประเทศอ่ืนๆ 5,552,256.7 37.4 
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กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อใน
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าสุทธิ อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินทุน
ส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุนมาท้าการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่าง
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

2. ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

3. มูลค่าการค้าสุทธิ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ระหว่าง
เงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

4. อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

5. อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

6. เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

7. อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

กรอบแนวความคิด 
การศึกษาในครั งนี  ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนี  
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท้าให้ทราบถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ที่มีนัยส้าคัญและสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2. สามารถน้าผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มาใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมีประโยชน์แก่ผู้น้าเข้าให้เข้าใจถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี ่ยน ตลอดจนกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบธ ุรก ิจการค ้าระหว ่างประเทศสามารถเล ็ง เห ็นถ ึง
ผลประโยชน์และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการด้าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน อันจะเป็นประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

3. ท้าให้ได้แบบจ้าลองในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ผู้ที่สนใจ  
แนวคิด 
 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในครั งนี ครอบคลุม
เนื อหาส้าคัญต่างๆได้แก่ 
 ทฤษฎีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Volatility Theory) การศึกษาความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนมากจะใช้  ARCH model (autoregressive conditional   
heteroskedasticity) ในการพิจารณาการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเงื่อนไขใช้พิจารณาความ

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย 
กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 

ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย 
กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา 

มูลค่าการค้าสุทธ ิ

 อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ 

อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุนมาท้าการวิจัย 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า        

กรณีเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ 
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ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั่วไปของอนุกรมอัตราแลกเปลี่ยน ARCH model 
จึงเป็นการก้าหนดรายละเอียดที่เกิดจากสถิติ และความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการประมาณ
ค่าความผันผวนที่เกิดจากการเดา หรือการเปลี่ยนแปลงราคา สามารถยึดหลักโครงสร้างเชิงพลวัตของ
ความแปรปรวนอย่างมีเงื่อนไข โดยเฉพาะภาวะชะงักงันจากความแปรปรวน 
 แนวคิดของ Purchasing Power Parity ได้แบ่งอัตราแลกเปลี่ยนออกเป็น 2 ประเภท 
 1.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ้านาจซื ออย่างสัมบูรณ์ คือการหาอัตราแลกเปลี่ยนดุลภาพจาก
อัตราส่วนของระดับราคาในประเทศ เทียบกับระดับราคาต่างประเทศ ซึ่งเป็นระดับราคาค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์
ของราคาต่อหน่วย ค้านวณจากระดับราคาสินค้าแต่ละชนิดที่น้ามาพิจารณาในแต่ละประเทศ และต้อง
ค้านึงถึงการถ่วงน ้าหนักของสินค้าในแต่ละประเทศ  
 2.) ทฤษฎีความเสมอภาคอ้านาจซื อโดยเปรียบเทียบ คือการหาอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพจาก
อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาในประเทศ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาใน
ต่างประเทศ โดยมีตัววัด คือดัชนีราคา แนวคิดในการก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนตาม Asset Market 
Approach ได้แบ่งเป็น 2 แนวคิดตามสมมติเพิ่มเติม คือถ้าสมมติว่าหลักทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกัน
ได้สมบูรณ์ จะได้แนวคิดการก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนตาม The Monetary Approach ที่เชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับอุปสงค์และ อุปทานของเงินให้เข้าสู่ดุลยภาพ แต่ถ้าข้อ
สมมติฐานเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันไม่สมบูรณ์ แนวคิดการก้าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนจะเป็น The Portfolio Balance Approach ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก
การปรับสัดส่วนการถือสินทรัพย์ระหว่างประเทศ 
 Schmitt-Grohe (1998) ศึกษาว่าการค้าระหว่างประเทศในตลาดสินค้า และตลาดเงินสามารถ
อธิบายการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังเศรษฐกิจของ
ประเทศแคนนาดาในระยะสั น โดยใช้วิธี Vector Autoregressive (VAR) ในการศึกษาผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นการส่งผ่านของอัตราดอกเบี ยในตลาดเงิน และการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การส่งออก 
และไม่มีการส่งผ่านของสองตัวแปรร่วมกัน ในการวิเคราะห์แบบจ้าลองวัฎจักรธุรกิจการส่งผ่านของ
อัตราดอกเบี ยในตลาดเงินและการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การส่งออกแต่ละตัวมีน้อย  
จากนั น Dibooglu (2000) หาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการ
ส่งผ่านของผลกระทบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริง, อัตราดอกเบี ยที่แท้จริง, 
อัตราดอกเบี ยในนาม, ปริมาณความต้องการถือเงินที่ใช้ซื อสินค้า (Real Money Balance) และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แท้จริง ซึ่งเป็นแบบจ้าลองเศรษฐกิจมหภาคแบบเปิดของประเทศต่างๆ 
 Mckenzie and Krooks (1997) ศึกษาถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อกระแสการค้า
ระหว่างประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์ทั งการส่งออกและการน้าเข้าของประเทศ
เยอรมันไปสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือน 4 ปี 1973 ถึงเดือน 9 ปี 1992 และแบบจ้าลอง ARCH ถูกใช้เพื่อ
ประมาณค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อดูผลกระทบต่อการส่งออกจากเยอรมัน และน้าเข้า
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จากสหรัฐ โดยจะประมาณสมการการถดถอยด้วยวิธี ordinary least square (OLS) จากนั นจะท้าการ
เปรียบเทียบระหว่างอัตราอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (real exchange rate) และอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ นจริง (nominal exchange rate) ที่ได้มาจากการประมาณความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
แบบจ้าลอง ARCH 
 สุดา ผลเพิ่มศีลสกุล (2551) ได้ศึกษาถึงบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 
อัตราดอกเบี ยประเทศไทย อัตราดอกเบี ยประเทศสหรัฐฯ และมาตราการกันเงินส้ารองร้อยละ 30 ที่มีต่อ
ดุลบัญชีเดินสะพัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั งแต่เดือน มกราคม พ .ศ.
2548 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2550 ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อดุลการค้า 
ดุลบัญชีการเงินที่มาจากการให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของดุลบัญชีการเงินที่เกิดจาก
สินเชื่อเพื่อการค้า แต่ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อัตราดอกเบี ยประเทศไทยมีผลต่อดุลบัญชี
การเงินที่มาจากเงินกู้จากต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ และตราสารหนี  โดยมีความสัมพันธ์
เป็นไปตามสมมติฐาน แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานส้าหรับดุลบัญชีการเงินที่มาจากธนาคารพาณิชย์  
อัตราดอกเบี ยประเทศสหรัฐฯ มีผลต่อดุลบัญชีการเงินที่เกิดจากสินเชื่อเพื่อการค้า ดุลบัญชีการเงินที่มา
จากการเงินลงทุนโดยสตรงของไทยในต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศและตราสารหนี  
มาตราการกันเงินส้ารองร้อยละ 30 มีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมมติฐานในกรณีดุลบัญชีการเงินที่มา
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ภาครัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นไปตาม
สมมติฐานในกรณีดุลบัญชีการเงินที่มาจากวิเทศธนกิจและตราสารหนี  
 ไวย์กูณ พรสิลเกียรติ์ (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาสิทธิใน
การเลือกซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ 
โดยแยกศึกษาเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ซึ่งศึกษาถึงผลกระทบของระยะเวลาที่มีต่อราคาสิทธิซึ่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ตั งแต่ เดือนกรกฎาคม พ .ศ.2540 ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2551 ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงตัวแปรอิสระตัวเดียว คืออัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถอธิบายการ
เคลื่อนไหวของราคาสิทธิได้ ในขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของ
ราคาสิทธิได้ดีเท่าที ่ควร ดังผลการทดสอบทางสถิติที ่ได้ คือค่าสัมประสิทธิ ์แห่งการก้าหนดต่้า 
กล่าวคือตัวแปรอิสระภายในสมการคือ อัตราแลกเปลี่ยนมีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม คือ
ราคาสิทธิในการเลือกซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้ต่้า นอกจากนี ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสิทธิข้อมูลรายไตรมาส มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของข้อมูล
รายเดือน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคา
สิทธิ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของข้อมูลรายไตรมาสจะสูงกว่าข้อมูลรายเดือน  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัยในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
1. ด้านเน้ือหา  
การวิจัยในครั งนี มีเป้าหมายส้าคัญเพื่อศึกษาความส้าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้ศึกษา
ข้อมูลตั งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2555 เป็นจ้านวน 108 เดือน ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ต้ารา รายงานวิจัย เว็บไซต์ และข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

2. ด้านตัวแปร 
ตัวแตรตาม คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับเงิน   ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 ตัวแปรอิสระ   ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี  
              

ตัวแปรอิสระ หน่วย : ลงทุน แหล่งท่ีมา 
1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 

ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
www.bot.or.th 

2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับ
อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา  

ร้อยละ www.bot.or.th 
www.statistic.com 

3.) มูลค่าการค้าสุทธิ ร้อยละ กระทรวงพาณิชย์ 
www.moc.go.th 

4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ กรมการค้า 
5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
7.) อัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน    ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย 

www.bot.or.th 
                                     

3. ด้านระยะเวลาท่ีใช้ศึกษา 
 การศึกษาในครั งนี  ใช้เวลาระหว่าง เดือนกันยายน 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 รวม 5 เดือน 
 
 

http://www.bot.or.th/
http://www.statistic.com/
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีความสัมพันธ์
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แก่ 
 1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา 
 2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา 
 3.) ดัชนีมูลค่าการค้า 
 4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ 
 7.) อัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนตั งแต่ เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือน
ธันวาคม 2555  เป็นจ้านวนทั งสิ น 108 เดือน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี  ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ย  
ในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา  และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.050 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05 
และ VIF <10)   มูลค่าการค้าสุทธิและ  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.001 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05
และ VIF <10 )  โดยตัวแปรอิสระทั ง 4 ตัวแปร สามารถใช้ในการอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ 
77..9 % ( R Square = 0.779 )   ซึ่งมีค่า Sig = 0.000  และค่า  F = 90.571 

 
F   =   89.366 + 5.026 Interest - 0.527 CP – 0.141 DD + 0.363 SD 

 
โดยที่      
 F            หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 Interest  หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน  
                                สหรัฐอเมริกา 
 CP         หมายถึง มูลค่าการค้าสุทธิ  
 DD        หมายถึง อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 SD        หมายถึง อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  
 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตรา
เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา  เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลจากการวิจัย
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( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 

พบว่า ตัวแปรทั ง 3 ตัวแปรนั นไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่มีผลต่อกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั งเอาไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1.) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทยกับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อ
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 5.026 เช่นเดียวกันส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตรา
ลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลง ร้อยละ 5.026  

2.) ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับ
อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึงได้ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นส่วนต่างระหว่าง
อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ออกจากสมการการทดสอบการวิเคราะห์ 
โดยได้ปรับตวัแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 

3.) ดัชนีมูลค่าการค้า มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่าง
เงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าดัชนีมูลค่าการค้า มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 
กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อดัชนีมูลค่าการค้า มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.527 เช่นเดียวกันเมื่อดัชนีมูลค่าการค่ามีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะ
ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.527 

4.) อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model  พบว่าอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทาง
สถิติเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และ
ค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ น
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ร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.141 เช่นเดียวกันเมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐมีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.141  

5.) อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทาง
สถิติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 
กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้า
ให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 0.363  เช่นเดียวกัน เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตรา
ลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.363   

6.) เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ  ไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึง
ได้ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ ออกจากสมการการทดสอบการ
วิเคราะห์ โดยได้ปรับตัวแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 
 7.) อัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Modified Model พบว่าอัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
และไม่ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig > 0.05 ดังนั นจึงได้
ทดสอบโดยการตัดตัวแปรที่เป็นอัตราเงินทุนเคลื่อนย้าย ออกจากสมการการทดสอบการวิเคราะห์ โดย
ได้ปรับตัวแปรอิสระที่เหลือเข้าสู่สมการด้วยวิธี Modified Model 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  
 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่านัยส าคัญ 
ค่าคงที่ 89.366 0.000 
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน
สหรัฐอเมริกา (Interest) 

5.026 0.000 

มูลค่าการค้าสุทธิ  (CP) -0.527 0.000 
อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(DD) -0.141 0.001 
อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (SD) 0.363 0.050 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตัวแปรอิสระ ผลลัพธ ์ ทิศทางความสัมพันธ ์

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับ
อัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา (Interest) 

ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 

มูลค่าการค้าสุทธิ  (CP) ยอมรับ ทิศทางตรงข้าม (-) 
อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(DD) ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 
อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (SD) ยอมรับ ทิศทางเดียวกัน (+) 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีศึกษาเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ” โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data ) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั งแต่
เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2555 เป็นจ้านวนทั งสิ น 108 เดือน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือน 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี  ยในประเทศไทย กับอัตรา
ดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา  และ อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Sig = 0.000 และ Sig = 0.050 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่า Sig < 0.05 และ VIF <10)   มูลค่า
การค้าสุทธิและ  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยตัวแปรอิสระทั ง 4 ตัวแปรนี  สามารถอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนล้วงหน้าได้ 77.9 
% ( R Square = 0.779) ซึ่งมีค่า Sig = 0.000   และค่า F = 90.571 โดยมีสมการดังนี  
 

F   =   89.366 + 5.026 Interest - 0.527 CP – 0.141 DD + 0.363 SD 
โดยที่      
 F            หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 Interest   หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยใน  
                                  สหรัฐอเมริกา 
 CP        หมายถึง  มูลค่าการค้าสุทธิ  
 DD        หมายถึง  อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 SD        หมายถึง  อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ  
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ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยในประเทศไทย กับอัตราดอกเบี ยในสหรัฐอเมริกา มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน กับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า 
VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่อส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มี
อัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ นร้อยละ 5.026 เช่นเดียวกันส่วนต่าง
ระหว่างอัตราดอกเบี ยของทั ง 2 ประเทศ มีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
ลดลง ร้อยละ 5.026  โดยถ้าอัตราดอกเบี ยในประเทศสูงกว่าอัตราดอกเบี ยในต่างประเทศ จะท้า ให้มี
เงินทุนไหลออกนอกประเทศ  มีผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ น หรือค่าเงินอ่อนค่าลง 

ดัชนีมูลค่าการค้า มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางตรงกันข้ามกัน กับอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อ
ดัชนีมูลค่าการค้า มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลงร้อยละ 0.527 
เช่นเดียวกันเมื่อดัชนีมูลค่าการค่ามีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น 
ร้อยละ 0.527  

อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีนัยส้าคัญทางสถิติเป็นไปใน ทิศทางตรงกันข้ามกัน กับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ เมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ลดลง
ร้อยละ 0.141 เช่นเดียวกันเมื่ออุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตราลดลง ร้อยละ 1 ก็จะส่งผลให้อัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.141 อุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอัตราเพิ่มขึ น  เนื่องจากนัก
ลงทุนมีความต้องการถือเงินในปัจจุบันเพิ่มขึ น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าลดลง  

อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีนัยส้าคัญทางสถิติ เป็นไปใน  ทิศทางเดียวกัน กับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 และค่า VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก้าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่มขึ นร้อยละ 1 จะท้าให้อัตราแลกเปลี ่ยนล่วงหน้า 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.363 เช่นเดียวกัน เมื่ออุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตราเพิ่มขึ น ร้อยละ 1 ก็จะส่งผล
ให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.363  อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอัตราเพิ่มขึ น  
เน่ืองจากนักลงทุนมีความต้องลงทุนในต่างประเทศมากขึ น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพิ่มขึ น 
 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 3 ตัวแปร คือ ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย กับอัตราเงิน
เฟ้อในสหรัฐอเมริกา  เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
ตัวแปรทั ง 3 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนล้วงหน้า เนื่องด้วยในช่วงอนุกรมเวลา
ที่น้ามาศึกษาวิจัยนั น ทั งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็ประสบกับวิกฤตในประเทศ
จึงส่งผลให้ข้อมูลด้านอัตราเงินเฟ้อมีค่าอัตราที่ก้าวกระโดด ท้าให้ข้อมูลที่น้ามาใช้ศึกษาไม่สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไม่มีนัยส้าคัญ ส่วนเงินทุนส้ารองระหว่าง
ประเทศ และอัตราการเคลื่อนย้ายเงินทุน ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากภายในประเทศเกิดวิกฤต 
รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงรณรงค์ให้นักลงทุน และผู ้ประกอบการหันมาบริ โภค และลงทุน
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ภายในประเทศกันมากขึ น จึงท้าให้เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศ และอัตราการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
เกิดการชะลอตัว 
 ผลการศึกษาในครั งนี มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Purchasing Power Parity ที่พบว่าถ้า
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันได้สมบูรณ์ การก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับอุปสงค์
และ อุปทานของเงินให้เข้าสู่ดุลยภาพ แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างประเทศทดแทนกันไม่สมบูรณ์ การ
ก้าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการปรับสัดส่วนการถือสินทรัพย์ระหว่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ้าเป็นต้องรู้จักเครื่องมือที่ช่วย
ในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น Swap  Option  Future ด้วยเพื่อจะได้น้ามาใช้
เปรียบเทียบ และหาเครื่องมือที่จะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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