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บทคดัย่อ 
 

        การศึกษาปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลารส์หรัฐฯ ตวัแปรที่น ามาศกึษา ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัรา

ดอกเบีย้ในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา (Different interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation 

Rate) ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of Trade) 

หนี้สาธารณะ (Public debt) และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) ขอ้มลูทีใ่ช้

เป็นขอ้มลูรายเดอืน ตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน 

โดยใชส้มการ ถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) มาประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวั 

แปรตาม ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares: OLS) 

 



จ 

        จากการศกึษาพบว่า อตัราการค้า (TOT) เป็นปจัจยัที่มผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยน

ระหว่าง ค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีก่ าหนด

ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญั 95% ส่วน อตัราเงนิเฟ้อ (INF) ส่วนต่าง

ระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมริกา (DIR) ดุลบญัชี

เดนิสะพดั (CA) ดุลการคา้ (BOT) เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) และหนี้สาธารณะ (PD) 

เป็นปจัจยัทีไ่มม่ผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  

 

Abstract 
 

        A study of factors influencing the exchange rate between the baht and the US 

dollar. The study used monthly data from January 2006 to May 2016. The data were 

analyzed using the Multiple Regression model. The coefficients of the independent 

variables were compared with the variables. The study found that the term of trade 

(TOT) had an influence on the exchange rate between the baht and the US dollar. The 

variables have the same direction as the exchange rate between the baht and the US 

dollar. Statistically significant at a 95% confidence level, based on the assumption. In an 

Inflation (INF), the difference between the interest rates in Thailand and the US interest 

rates (DIR), current account (CA), balance of trade (BOT), international reserves (FER) 

and public debt (PD) are not influence on the exchange rate between the baht against 

the dollar. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

        อตัราแลกเปลีย่น เป็นอตัราทีเ่ทยีบระหว่างค่าของเงนิสกุลหนึ่ง (เช่น เงนิสกุลทอ้งถิน่) กบั

หนึ่งหน่วยของเงนิสกุลหลกั เช่น ค่าของเงนิบาทเทยีบกบั 1 หน่วยดอลลาร์สหรฐัเท่ากบั 40 

บาท เป็นต้น ระบบอตัราแลกเปลีย่นโดยกวา้งๆแลว้ม ี2 ระบบ คอื ระบบอตัราแลกเปลีย่นคงที ่

(Fixed Exchange Rate) และระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวั (Floating Exchange Rate) 

(กระทรวงการคลงั, 2546) 

        ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารด าเนินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกบัหลายประเทศ

ทัว่โลกด้วยมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี เนื่ องจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อเศรษฐกจิของประเทศ กล่าวคอืการส่งออกเป็นหนึ่งในการน ามาสู่รายได้

หลกัของประเทศ และการน าเขา้สนิค้าเป็นอกีวธิใีนการน ามาสู่วตัถุดบิหรอืสนิค้าที่ไม่สามารถ

ผลติไดใ้นประเทศ เพื่อน าเขา้มาสู่กระบวนการผลติใหเ้ป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู ส าหรบัอุปโภคบรโิภค

ภายในประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศต่อไป ดงันัน้ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่าง

ประเทศมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และยงัเป็นตวัแปรทาง

เศรษฐกจิทีส่ าคญัในการรกัษาเสถยีรภาพภายนอกประเทศอกีดว้ย นอกจากนัน้ยงัมคีวามส าคญั

ต่อภาวะเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ซึง่น ามาสู่การเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศอกีดว้ย 

        ในอดตีประเทศไทยไดม้กีารปรบัใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยนหลากหลายแบบดว้ยกนั โดย

เป็นการปรบัเปลีย่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ ณ ขณะนัน้ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวไ้ด้

ซึ่งดุลการค้าและดุลช าระเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการปรบัเปลี่ยนมาแล้วหลายรูปแบบ

ดว้ยกนั ไมว่่าจะเป็นระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที ่ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบตระกรา้เงนิ 

 



2 

 

 (Basket Currency Exchange Rate) โดยอ้างองิกบัหลายสกุลเงนิตราต่างประเทศที่ส าคญั

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ค่าเงนิดอลลารส์หรฐั มารค์เยอรมนันี เยนญีปุ่น่ ปอนดเ์สตอรล์งิ ดอลลารส์งิคโปร ์

เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551) ซึ่งอตัราแลกเปลี่ยนแบบตระกรา้เงนินัน้ยงัถอืเป็น

อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ แต่อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้นตามการ

เปลี่ยนแปลงของค่าเงนิตราต่างประเทศในกรอบแคบๆ แต่หลงัจากเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ.2540  ประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนมาใช้อตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวั เนื่องจากอตัรา

แลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อตวัแปรส าคญัทางเศรษฐกจิหลายตวั

แปรด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นอตัรแลกเปลี่ยนที่แท้จรงิ  ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรอื 

GDP อตัราเงนิเฟ้อ ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาก กระทบต่อราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคภายในประเทศ

ที่ปรบัตวัสูงขึน้ ท าให้การบรโิภคน้อยลง กระทบต่อเนื่องกบัการผลติสนิค้าและการลงทุนของ

ภาคธุรกจิตอ้งชะลอตวัลง ซึง่เป็นผลท าใหเ้ศรษฐกจิตกต ่าอย่างรา้ยแรง ซึง่เป็นผลให้นับจากนัน้

ประเทศไทยได้มกีารเปลีย่นมาใชร้ะบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราลอยตวัแบบจดัการ (Managed 

Floating Exchange Rate) ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึง่ค่าเงนิบาทจะถูกก าหนดดว้ย

อุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินไปของนโยบายการเงนิของประเทศมี

ความยดืหยุ่นและมคีวามคล่องตวัมากขึน้ แต่อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราก็อาจจะมคีวามผนัผวน

เพิม่ขึน้ด้วย จากการที่ค่าเงนิบาทนัน้จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของสกุลเงนิของประเทศคู่ค้าที่

ส าคญัของประเทศไทย และสามารถเปลี่ยนขึ้นหรอืลงตามปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยที่

ธนาคารแห่งประเทศจะท าการเขา้ซือ้หรอืขายเงนิดอลลารส์หรฐัตามความจ าเป็น เพื่อไม่ใหอ้ตัรา

แลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนมากเกนิไปและใหบ้รรลุเป้าหมายนโยบายเศรษฐกจิ ระบบดงักล่าวท า

ให้นโยบายการเงนิมคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในการแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ 

แล้วยงัช่วยเสรมิสร้างความมัน่ใจของนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ท าให้ทางการ

สามารถดแูลการไหลเขา้ออกของเงนิทุนต่างประเทศไดด้ขีึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2558) 

        แม้ว่าการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราลอยตัวแบบจดัการนัน้จะท าให้

สามารถด าเนินนโยบายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวขึ้น แต่จากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาจากผลกระทบของปจัจยัภายนอกแลว้นัน้ ถงึแม้

จะมกีารแทรกแซงอตัราแลกเปลีย่น แต่ระบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราแบบจดัการนัน้ยงัมคีวาม

ผนัผวนอยู่มาก จากความไม่แน่นอนของปจัจยัภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็น ปจัจยัทางเศรษฐกจิ

ภายในประเทศและเศรษฐกจิภายนอกประเทศ  
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ภาพที ่ 1 การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลราลส์หรฐัตัง้แต่ปี ค.ศ.1996 ถงึ

ปจัจบุนั 

ทีม่า : Reuters, 2559 

จากภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่า อตัราแลกเปลีย่นเงินดอลลารส์หรฐัต่อเงนิบาทไทย ในรอบ 19 ปี 

ที่่ผ่านมา มคีวามผนัผวนเป็นอย่างมาก ซึ่งความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นนัน้เป็นสิง่ที่ยาก

ต่อการคาดเดา เน่ืองจากมปีจัจยัหลายปจัจยัด้วยกนัทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว

ของอตัราแลกเปลี่ยน  ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัภายในหรอืภายนอกประเทศ เช่น ปจัจยัพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ  นโยบายการเงินและ นโยบายการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก 

เสถยีรภาพทางการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ กาคาดการณ์ต่างๆ หรอืการเก็งก าไร

ของนกัลงทุน เป็นต้น ซึง่ปจัจยัต่างๆดงักล่าวขา้งต้นลว้นแต่สามารถเป็นสาเหตุให้เกดิความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดท้ัง้สิน้ ซึง่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้นัน้ก่อใหเ้กดิ

ความเสี่ยงแก่ภาคธุรกจิ  ทัง้รายย่อยไปจนถงึรายใหญ่ โดยเฉพาะธุรกจิที่มนี าเข้าหรอืส่งออก 

หรอืมคีวามเชื่อมโยงกบัภาคต่างประเทศ และนอกเหนือจากความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ภาคธุรกิจ

แล้วนัน้ ความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ก็มคีวามส าคญัต่อการก าหนดนโยบายทาง

เศรษฐกจิเพื่อรกัษาเสถยีรภาพของประเทศอกีดว้ย 
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ตารางที ่1 มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศ ปี 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : กรมการคา้ไทย,2559 

       จากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศมหาอ านาจที่มคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก

รวมถงึประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นประเทศคู่คา้ทีส่ าคญัเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศไทยทีท่ าการ

ค้าขายกนัมาอย่างยาวนานและมมีูลค่าการน าเข้าและส่งออกเป็นจ านวนมาก ดงัแสดงได้จาก

ตารางที1่ นอกเหนือจากนัน้ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของธนาคารเพื่อการช าระบญัชรีะหว่าง

ประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ในช่วงปี ค.ศ.2001 จนถงึ ค.ศ.2016 โดย

เฉลีย่พบว่าสดัส่วนการซือ้ขายเงนิตราทีใ่ชใ้นตลาดการเงนิระหว่างประเทศ อนัดบั1 อยู่ในรปูเงนิ

ดอลลารส์หรฐั ถงึรอ้ยละ 87 ซึง่แสดงไดด้งั ตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ปรมิาณการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศโดยแยกตามเงนิสกุลต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ธนาคารเพื่อการช าระบญัชรีะหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: 

BIS),2559 

        ดงันัน้ในการศกึษานี้จงึมุ่งทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัต่างๆทีส่่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาค

เศรษฐกิจ การเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ให้ทราบถึงปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และหาแนวทาง

ในการป้องกนัความเสีย่งต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 
        เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 

 

สมมติฐำน 
 
        ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (Different 
interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) 
ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of Trade) หนี้สาธารณะ (Public debt) 
และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) อย่างน้อย 1 ปจัจยั มผีลต่อ
อตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
        ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ โดย
ขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิ (Secondary Data) ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้
ขอ้มูลสถติขิองตวัแปรอสิระและตวัแปรตามทัง้หมดเป็นรายเดอืน ตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน 
        โดยเกบ็ขอ้มลูจากตวัแปรทีใ่ชศ้กึษา ประกอบดว้ย 
        1.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable: Y) คอื อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ  
        2.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable: X) ทีค่าดว่าจะมผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ไดแ้ก่ 
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (Different 
interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) 
ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of Trade) หนี้สาธารณะ (Public debt) 
และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) 
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ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 
        อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) หมายถงึ ราคาของ 
เงนิตราสกุลหนึ่ง จ านวน 1 หน่วย คดิเทยีบใหอ้ยูใ่นหน่วยเงนิตราอกีสกุลหนึ่ง 
        อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (THB: USD) หมายถงึ ราคาของเงนิ 
ดอลลารส์หรฐัฯ 1 หน่วย ต่อมลูค่าของเงนิบาท 
        ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา 
(Different interest Rate) หมายถงึ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทยกบั
อตัราดอกเบี้ยนโยบายในสหรฐัอเมรกิา ความแตกต่างของอตัราดอกเบี้ยที่มากขึ้นจะช่วยให้
ค่าเงนิทีม่ผีลตอบแทนดกีว่านัน้แขง็ค่า มากขึน้ ขณะทีค่วามแตกต่างของดอกเบีย้ค่าเงนิทีม่สี่วน
ต่างน้อยกว่าจะช่วยใหค้่าเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้น้อยกว่าไดเ้ปรยีบ 
        อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง ภาวะการณ์ที่ระดบัราคาสนิค้าและบรกิาร
โดยทัว่ไปเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง หากเงินเฟ้อเพิม่ขึน้แต่เพยีงเลก็น้อยเป็นปกตกิ็จะสรา้งสิง่จงูใจ
แก่ผูป้ระกอบการ แต่หากเพิม่ขึน้มากและผนัผวนกจ็ะสรา้งความไม่แน่นอนและก่อใหเ้กดิปญัหา
ต่อระบบเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการครองชพีของประชาชน และการขาดเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 
        ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) หมายถงึ บญัชเีดนิสะพดัเป็นส่วนหนึ่งของบญัชี
ดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย (1) รายการสนิคา้และบรกิาร (2) รายไดแ้ละ (3) 
เงนิโอน ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยปกตจิะจดัท าขึน้ช่วงเวลา 1,3,6 เดอืน และหนึ่งปี อนึ่ง 
สนิค้าออกและสนิคา้เขา้ โดยเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า รายการที่มองเหน็ (visible items) และเรยีก
บรกิารว่ารายการทีม่องไม่เหน็ (in visible items) อนัไดแ้ก่ การขนส่ง การเดนิทางและการ
ท่องเที่ยว ส่วนรายได้ หมายถึงดอกเบี้ยและเงนิปนัผลจากการ ลงทุนส าหรบัเงนิโอนมทีัง้
ภาครฐับาลเอกชน 
        ดุลการคา้ (Balance of Trade) หมายถงึ การเปรยีบเทยีบระหว่างผลต่างมลูค่าการน าเขา้
สนิคา้กบัมลูค่าการส่งออกสนิคา้ของประเทศ ซึง่ถ้าน าเขา้มากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการคา้ 
แต่ถา้ส่งออมากกว่าน าเขา้แสดงว่าเกนิดุลการคา้ และถ้าส่งออกและน าเขา้เท่ากนัเรยีกว่าสมดุล
การคา้  
        อตัราการคา้ (Terms of Trade) หมายถงึ อตัราส่วนของดชันีราคาสนิคา้ส่งออกกบัราคา
สนิคา้น าเขา้ อตัราการคา้ของประเทศหนึ่งจะดขีึน้หากราคาสนิคา้ออกเพิม่ขึน้เรว็กว่าราคาสนิคา้
น าเข้า ความแตกต่างของดัชนีราคาสินค้าออกและสินค้าเข้าจะมีผลต่อดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงนิของประเทศ 
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        หนี้สาธารณะ  (Public debt) หมายถงึ หนี้ที่กระทรวงการคลงั หน่วยงานของรฐั หรอื 
รฐัวสิาหกจิกู ้หรอืหนี้ทีก่ระทรวงการคลงัค ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึหนี้ของรฐัวสิาหกจิทีท่ าธุรกจิให้
กูย้มืเงนิโดยกระทรวงการคลงัมไิดค้ ้าประกนั 
        เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) หมายถึง สนิทรพัย์
ต่างประเทศถอืครองหรอืควบคุมโดยธนาคารกลาง และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทนัททีีจ่ าเป็น 
เช่น การชดเชยการขาดดุลการช าระเงนิหรอืใช้เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการด าเนินนโยบายอตัรา
แลกเปลี่ยน เงนิส ารองระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ทองค า สทิธิพิเศษถอนเงนิ (Special 
Drawing Rights: SDR) สนิทรพัยส์่งสมทบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ และสนิทรพัยใ์นรปู
เงนิตราต่างประเทศ 
 
นิยำมศพัทเ์ชิงปฏิบติักำร 
 
EXTHBUSD : อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
DIR :  สว่นต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา 
INF :  อตัราเงนิเฟ้อ 
CA :  ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
BOT :  ดุลการคา้ 
TOT :  อตัราการคา้ 
PD :  หนี้สาธารณะ   
FER :  เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
        1.  เพื่อน าความสมัพนัธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มอีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลี่ยนเงนิ
ระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลารส์หรฐั  ไปเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน ในการ
หาแนวทางแกไ้ขเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากความผนัผวนของค่าเงนิ 
        2.  เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถน าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการทาง
เงนิ หรอืนโยบายทางเศรษฐกจิ เพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        ในการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อ
ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ” ผู้ศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมา
ประกอบการน าเสนอผลการศกึษา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว้ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
        ส่วนที ่1 แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา 
        ส่วนที ่2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
อตัราแลกเปล่ียน 

 
        อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) หมายถงึ ราคาของ
เงนิตราสกุลหนึ่งจ านวน 1 หน่วย คดิเทยีบใหอ้ยูใ่นหน่วยเงนิตราอกีสกุลหนึ่ง 
 
ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate)  

 
        วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิ (2549) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัระบบอตัราแลกเปลี่ยน (Exchange 
Rate) คอื ราคาหรอือตัราทีเ่งนิตราสกุลหนึ่งใชใ้นการแลกเปลีย่นกับเงนิตราอกีสกุลหนึ่งหรอืกบั
ทองค า และสทิธพิเิศษในการถอนเงนิ อตัราแลกเปลีย่นนี้อาจเป็นการแลกเปลีย่นในตลาดซื้อ
ขายในทนัท ี (SpotMarket) หรอืตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (Forward Market) ในตลาดแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศกไ็ด้ อตัราแลกเปลีย่นที่แทจ้รงิขณะใดขณะหนึ่งจะถูกก าหนดขึน้โดยสภาพ
อุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิตราในตลาด ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพดุลการช าระเงนิของประเทศที่เป็น
เจา้ของเงนิตราสกุลนัน้ว่าขาดดุลหรอืเกนิดุลอยา่งไรรวมทัง้ความตอ้งการเงนิตราสกุลนัน้ทัง้ 
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ในปจัจุบนัและทีค่าดไวใ้นอนาคตดว้ย โดยทีร่ะบบอตัราแลกเปลีย่นแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คอืระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่ (Fixed Exchange-Rate System) และระบบอตัรา
แลกเปลีย่นแบบลอยตวั (Flexible Exchange-Rate System) ในปจัจุบนัไม่มปีระเทศไหนใชท้ัง้
สองระบบนี้แล้ว หากแต่ผ่อนคลายของระบบอตัราแลกเปลี่ยนทัง้สอง ปจัจุบนัมรีะบบอตัร
แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้อกี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงทีแ่บบยดืหยุ่น และ
อตัราแลกเปลีย่นลอยตวัแบบจดัการ จงึสรปุไดว้่า ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คอื  
        - ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที ่(Fixed Exchange Rate System)  
        - ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบยดืหยุน่ (Modified Fixed Exchange Rate System)  
        - ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบจดัการ (Managed Floating Exchange Rate System)  
        - ระบบอตัราแลกเปลีย่นลอยตวัอยา่งเสร ี(Freely Floating Exchange Rate system)  
รายละเอยีดของแต่ละระบบเป็นดงันี้ 
 
        ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี (Fixed Exchange Rate System) ระบบอตัรา
แลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งมคี่าเสมอภาคตายตวั อตัราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวได้ภายในขอบเขต
แคบๆ จากค่าเสมอภาค (Par Value) เป็นระบบที่มกีฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหธ้นาคารชาตหิรอื
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ซึง่มขีอ้แตกต่างจากระบบอตัราแลกเปลีย่นอื่น 
ที่ธนาคารชาติหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ดุลยพนิิจในการจดัการกบัตลาดปรวิรรต
ตามที่เหน็สมควร ระบบมาตรฐานทองค า (Gold Standard) เป็นต้นแบบของระบบอตัรา
แลกเปลีย่นประเภทนี้ ต่อมาไดถู้กยกเลกิไป  

 
        ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบยืดหยุ่น (Modified Fixed Exchange Rate System) 
ขอ้บกพร่องของระบบอตัราแลกเปลีย่นคงทีแ่บบ Gold Standard ทีไ่ม่ยดืหยุ่นการขยายตวัทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทาให้ทุกประเทศยกเลกิใช้ระบบนี้  แม้ในปจัจุบนัไม่มี
ประเทศไหนใชร้ะบบอตัราแลกเปลี่ยนคงทีแ่บบ Gold Standard แต่ยงัมขีอ้ดขีองระบบอตัรา
แลกเปลีย่นแบบคงที่ โดยเฉพาะประเดน็เรื่องการมเีสถยีรภาพของอตัราแลกเปลีย่น ดงันัน้จงึมี
การปรบัเปลีย่นระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบ Gold Standard มาเป็นระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบ
คงที่ที่มคีวามยดืหยุ่นและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ตวัอย่างของระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มดีดัแปลงแล้ว เช่น ระบบอตัรา
แลกเปลีย่นแบบคณะกรรมการกาหนดอตัราแลกเปลีย่น (Currency Board System) ระบบอตัรา
แลกเปลีย่นแบบตะกรา้เงนิ (Basket of Currencies) และระบบ Bretton Woods เป็นตน้  
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        ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบจดัการ (Managed Floating Exchange Rate System) 
เป็นระบบทีเ่กดิจากการปรบัปรุงระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบเคลื่อนไหวเสรี กล่าวคอืเป็นระบบ
อตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่มคี่าเสมอภาคตายตวั แต่ปล่อยให้อุปสงค์และอุปทานของเงนิสกุลนัน้
ท างานได้ในระดบัหนึ่ง โดยทีธ่นาคารกลางของประเทศเขา้ไปแทรกแซง เพื่อจากดัขนาดและ
ความผนัผวนของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น ซึง่เป็นจุดดอ้ยของระบบอตัราแลกเปลีย่น
แบบลอยตวัอย่างเสร ีระบบนี้จงึใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก รวมทัง้ระบบอตัราแลกเปลีย่นของไทย
ในปจัจบุนั จดัอยูใ่นระบบน้ี  

 
        ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัอย่างเสรี (Freely Floating Exchange Rate system) 
ระบบอตัราแลกเปลีย่นเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่างเสรี ภายใต้ระบบนี้อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุล
ใดๆ จะเคลื่อนไหวตามอุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิตราสกุลนัน้ๆ โดยธนาคารกลางจะไม่มกีาร
แทรกแซง ในอดตีมใีชร้ะบบนี้ในระยะสัน้ๆ ในประเทศแถบยุโรปช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 
ทัง้นี้เพราะมขีอ้เสยีหลายประการ ทีส่ าคญัคอื ค่าอตัราแลกเปลีย่นจะผนัผวนขึน้ลงตลอดเวลา
ตามอุปสงคแ์ละอุปทาน ท าใหก้ารคา้ระหว่างประเทศเป็นไปดว้ยความยากลาบาก และธนาคาร
ชาติไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงตลาดปรวิรรตเงนิตราได้ เป็นผลให้นโยบายการเงนิไม่มี
ประสทิธภิาพทีจ่ะใชเ้พื่อแทรกแซงอตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และปรมิาณ  
        จากการศกึษาของกองทุนระหว่างประเทศพบว่า แต่ละประเทศมกีารเปลีย่นแปลงการใช้
ระบบอตัราแลกเปลีย่นตลอดเวลา โดยมแีนวโน้มจะเลอืกใชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัมากขึน้
ส าหรบักรณีประเทศไทยนัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องอตัรา
แลกเปลีย่น โดยระบบอตัราแลกเปลีย่นทีป่ระกาศใชแ้ต่เดมิจะเป็นอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั 
ต่อจากนัน้มาไดใ้ช้อตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่ เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ในครัง้นัน้
ก าหนดอตัราแลกเปลีย่นที่ 1 ดอลลารส์หรฐัฯ เท่ากบั 20.08 บาท และในวนัที่ 5 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2527 เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในระบบอตัราแลกเปลีย่นของไทย โดยไม่ผูกค่าเงนิ
บาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เพยีงสกุลเดยีวอกีต่อไป เนื่องจากการผูกตดิกบัเงนิตราสกุลหลัก
เพยีงสกุลเดยีวนัน้ เมื่อค่าเงนิตราสกุลหลกันัน้เปลีย่นแปลงจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงค่าเงนิ
บาทเป็นอย่างมากดว้ย จงึไดเ้ปลีย่นมาผูกตดิกบัเงนิตราหลายสกุลทีเ่ป็นประเทศคู่คา้ของไทย 
หรอืเรยีกว่าระบบตะกรา้เงนิ (Basket of Currency) ในครัง้นัน้ก าหนดใหเ้งนิ 1 ดอลลารส์หรฐัฯ 
เท่ากบั 27.15 บาท จนถงึวนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยจงึเปลีย่นมาใชร้ะบบอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราลอยตวัแบบจดัการ (Managed Floating Exchange Rate) 
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การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน 

 
        ณพล สุกใส (2556) ได้อธิบายการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนนัน้จะพจิารณาเงนิตรา
ต่างประเทศเหมอืนกบัสนิคา้ชนิดหนึ่ง โดยวธิกีารก าหนดจะใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาทาง
เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป คอืพจิารณาจากอุปสงคแ์ละอุปทานเงนิตราต่างประเทศ 
        1) อุปสงคต่์อเงนิตราต่างประเทศ (Demand for Foreign Exchange) อุปสงคต่์อเงนิ
ตราตางประเทศ คอื จ านวนของเงนิตราต่างประเทศสกุลนัน้ที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ ณ ระดบัอตัรา
แลกเปลีย่นหนึ่งๆ ในระยะเวลาหนึ่ง อุปสงคต่์อเงนิตราต่างประเทศ เป็นความต้องการทีเ่ปนผ
ลสบืเนื่องมาจากความต้องการที่จะด าเนินกจิกรรม ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ คอื ความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิารจากต่างประเทศ รวมถงึลงทุนและบรจิาคใน ต่างประเทศ ดงันัน้ อุป
สงค์ต่อเงนิตราต่างประเทศ จงึไม่ได้เปนอุปสงค์ในตวัมนัเอง แต่เปนอุปสงคส์บืเนื่อง (Derived 
Demand) ปจัจยัด้านรายจ่ายในบญัชเีดนิสะพดั และบญัชเีงนิทุน ผู้ตองการซื้อเงนิตราตาง
ประเทศ โดยจ านวนหรอืปรมิาณเงนิตราต่างประเทศทีผู่ซือ้ต้องการ กบั อตัราแลกเปลีย่น จะมี
ความสมัพนัธใ์นทางผกผนักนัตามกฎแหง่อุปสงค(์Law of Demand) 
        2) อุปทานของเงนิตราต่างประเทศ อุปทานของเงนิตราต่างประเทศ คอื จ านวนเงนิตรา
ต่างประเทศสกุลนัน้ที่ผู้ขายต้องการขาย ณ ระดบัอตัรา แลกเปลี่ยนหนึ่งๆ ในระยะเวลาหนึ่ง 
อุปทานของเงนิตราต่างประเทศ มาจากรายรบัเงนิตราต่างประเทศ ที่สบืเนื่องมาจากกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ ต่างๆ เช่น การขายสนิค้าและบรกิารให้ต่างประเทศ การไหลเข้าของเงนิลงทุน
จากต่างประเทศ การรบัเงนิโอนหรอืเงนิ บรจิาคจากต่างประเทศ ดงันัน้ อุปทานของเงนิตรา
ต่างประเทศ จงึเป็นอุปทานสบืเน่ือง มาจากปจัจยัดา้นรายรบัในบญัชเีดนิสะพดั และบญัชเีงนิทุน 
ผูต้้องการขายเงนิตราต่างประเทศ โดยจ านวนหรอืปรมิาณเงนิตราต่างประเทศทีผู่้ขายต้องการ
ขาย กบั อตัราแลกเปลี่ยน จะมคีวามสมัพนัธ์ ในทางเดยีวกนั ตามกฎแห่งอุปทาน (Law of 
Supply) 
        3) อตัราแลกเปลี่ยนดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบอตัราแลกเปลี่ยน
แบบลอยตวั การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น เมื่อการซือ้และการขายเงนิตราต่างประเทศเป็นไป
อย่างเสรี อัตราแลกเปลี่ยน ดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ ระดบัที่ก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อเงินตรา
ต่างประเทศ เท่ากบั อุปทานของเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดปรมิาณเงนิตราต่าง
ประเทศดุลยภาพขึน้ด้วย ดงันัน้ เมื่อมปีจัจยัที่ท าให้อุปสงค์ต่อเงนิตราต่างประเทศ และ/หรอื 
อุปทานของเงนิตราต่างประเทศมกีารเปลี่ยน จะท าให้อตัรแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงตาม 
พจิารณา 



13 

        4) การก ากับดูแลระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ระบบอัตรา
แลกเปลีย่นคงที ่ภายใต้ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั รฐับาลจะปล่อยใหอตัราแลกเปลีย่น
เปนไปตามกลไกตลาดเสร ี แต่ในระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate 
System) ทีร่ฐับาลต้องการให้อตัราแลกเปลี่ยนอยูในระดบัคงที ่รฐับาลจะต้องด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่จะท าให้อตัราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลของอุปสงคหรอือุปทานใน
ตลาดเงนิตราต่างประเทศมกีารเปลีย่นแปลงกลบัสู่ระดบัทีร่ฐับาลก าหนดไว้ ซึง่ ก าหนดจากอุป
สงคแ์ละอุปทานของเงนิตราต่างประเทศ  

 
บญัชีดลุช าระเงินระหว่างประเทศ (Balance of Payments Account) 

 
        ในบญัชดีุลการช าระเงนิ (Balance of Payment) ของประเทศ เป็นการบนัทกึรายการ
รายรบั-รายจ่ายที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะประกอบไปดว้ยบญัชทีีส่ าคญัสามบญัช ีไดแ้ก่ 
บญัชเีดนิสะพดั (Current Account) บญัชเีงนิทุนเคลื่อนยา้ย (Capital and Financial Account) 
และบญัชเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Reserve Assets Account)  
        -  บญัชเีดนิสะพดั จะบนัทกึธุรกรรมดา้น การน าเขา้-ส่งออก สนิคา้และบรกิาร บนัทกึการ
รบัและจ่ายในส่วนของรายได้ เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนต่างๆ และบนัทกึส่วนของ
เงนิโอนและบรจิาค  
        -  บญัชเีงนิทุนและการเงนิ บนัทกึธุรกรรมการซือ้ขายและโอนสนิทรพัยใ์นสองประเทศ 
รวมทัง้บนัทกึการโอนสทิธสินิทรพัยถ์าวรทีไ่มก่่อใหเ้กดิการผลติดว้ย 
        -  สุดท้ายบญัชทีุนส ารองระหว่างประเทศ เป็นบญัชบีนัทกึสนิทรพัยต่์างประเทศที่
ธนาคารกลางควบคุมอยู่ เช่น ทองค า หรอื สนิทรพัยใ์นรปูเงนิตราต่างประเทศ เป็นต้น โดย
ธนาคารกลางจะเก็บเงนิทุนส ารองของประเทศไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ด าเนินนโยบายต่างๆ เช่น 
แทรกแซงตลาดอตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  
        จากสมการบญัชรีายไดป้ระชาชาติ Y = C + I + G + (X – M) ดุลบญัชเีดนิสะพดักค็อื X-
M หรอืมูลค่าการส่งออกหกัด้วยมูลค่าการน าเขา้ ซึ่งกเ็ป็นส่วนหนึ่งของดุลบญัชกีารช าระเงนิ 
ดงันัน้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัดุลบญัชเีดนิสะพดั ย่อมส่งผลต่อรายไดป้ระชาชาตแิละภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศดว้ย ซึง่มผีลต่อเนื่องไปถงึการก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทในตลาด  
        ตลาดปรวิรรตเงนิตรามลีกัษณะเป็นอุปสงคส์บืเนื่อง (derived demand) กบัตลาดสนิคา้
น าเขา้ส่งออกและตลาดสนิทรพัย์ ซึง่จะเป็นไปตามกลไกราคาหรอืขึน้อยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทาน
นัน้เอง กล่าวคอืเมื่อมูลค่าการส่งออกลดลงหรอืมลูค่าการน าเขา้มากขึน้ส่งผลใหบ้ญัชเีดนิสะพดั
ขาดดุล หรอืมูลค่าการน าเข้ามมีากกว่ามูลค่าการส่งออก หมายความว่าเศรษฐกิจมคีวาม
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ต้องการเงนิตราต่างประเทศมากกว่าความต้องการเงนิบาทกอ็าจส่งผลใหอ้ตัราแลกเปลีย่นอ่อน
ค่าลง ตรงขา้มกนัเมือ่มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้หรอืมลูค่าการน าเขา้ลดลงส่งผลใหบ้ญัชเีดนิสะพดั
เกนิดุล หรอืมลูค่าการส่งออกมมีากกว่ามลูค่าการน าเขา้ หมายความว่าเศรษฐกจิมคีวามต้องการ
เงนิตราต่างประเทศน้อยกว่าความตอ้งการเงนิบาท กส็่งผลใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ไดเ้ช่นกนั  
        นอกจากนี้ดุลการช าระเงนิที่เปลีย่นแปลงไปจนกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนยงัเป็นผลมา
จากอกีสองบญัชดีว้ยคอื ส่วนของบญัชเีงนิทุนหากมกีารลงทุนทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมเขา้มาใน
ประเทศมากๆหรอืเงนิไหลเขา้โดยสุทธเิป็นบวก (net capital inflow) กจ็ะท าให้เกดิอุปสงค์
ส่วนเกนิในเงนิบาท ส่งผลให้ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ได้ ในทางกลบักนัหากเงนิไหลออกจาก
ประเทศไปจนท าใหเ้งนิไหลเขา้โดยสุทธติดิลบ กจ็ะท าใหเ้กดิอุปทานส่วนเกนิในเงนิบาท ส่งผล
ใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่าลงไดเ้ช่นกนั และในส่วนของบญัชเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศกข็ึน้อยู่กบั
การเกนิดุลหรอืขาดดุลของบญัชสีองบญัชแีรก รวมถงึการก าหนดนโยบายอตัราแลกเปลีย่นของ
ธนาคารกลางดว้ย ซึง่ระบบอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ตกต่างกนั ดุลการช าระเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปก็
ส่งผลต่ออตัราแลกเปลีย่นไมเ่หมอืนกนั 
 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน 
กฏสินค้าราคาเดียว (The Law of One Price) 

 
        แนวคดินี้กล่าวไว้ว่า สนิคา้ชนิดเดยีวกนัในตลาดสองประเทศควรมรีาคาเท่ากนั เมื่อคดิ
เทยีบกลบัเป็นเงนิตราสกุลเดยีวกนั โดยมขีอ้สมมตฐิานว่า สนิคา้นัน้ๆ จะต้องมคีุณสมบตัิ
เหมอืนกนัทุกประการและต้องไม่มขีอ้จ ากดัในการซือ้ขายหรอืการเคลื่อนยา้ยสนิคา้  รวมถงึต้อง
ไมค่ านึงถงึค่าใชจ้า่ยในการขนส่งสนิคา้ระหว่างตลาดอกีดว้ย จะเหน็ว่ากฎดงักล่าวสามารถน ามา
อธบิายสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมเีหตุผล เนื่องจากถา้เกดิสภาวะทีร่าคาสนิคา้ไม่เท่ากนัแลว้จะ
ท าใหเ้กดิ ช่องทางในการคา้ก าไรจากความแตกต่างในราคาสนิคา้ โดยนักคา้ก าไรจะซือ้สนิคา้
จากตลาดทีม่รีาคาถูกกว่าไปขายในตลาดทีม่รีาคาสนิคา้สูงกว่า ท าใหร้าคาสนิคา้ในทัง้สองตลาด
ปรบัตวัเขา้หากนั ตามหลกัของอุปสงคแ์ละอุปทานจนทา้ยทีสุ่ดราคาของทัง้สองตลาดเขา้สู่ดุลย
ภาพ ดุลยภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจะถูกก าหนดโดยอตัราส่วนระหว่าง
ระดบัราคาในประเทศต่อ ระดบัราคาในต่างประเทศ โดยแสดงในรปูสมการ ( อมัพุชนิี, 2553 : 
11-12) 

 

S = 
 

   
 
S  : อตัราแลกเปลีย่นเงนิ ต่อ 1 หน่วยสกุลเงนิตราต่างประเทศ  
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P  : ระดบัราคาสนิคา้ในประเทศ 
P* : คอื ระดบัราคาสนิคา้ในต่างประเทศ 
        ดงันัน้เมื่อราคาสนิคา้ในประเทศไทยมรีาคาขายหน่วยละ 40 บาทและสนิคา้ชนิดเดยีวกนั 
ในสหรฐัฯ มรีาคาหน่วยละ 1.2 ดอลลาร ์ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่น ระะหว่างเงนิบาทและดอลลาร์ 
สหรฐัจงึเท่ากบั 33.33 บาท ต่อดอลลาร ์

 
ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity: PPP) 

 
        ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอ านาจซือ้ (Purchasing Power Parity : PPP) มพีืน้ฐานมา
จากความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนและราคาสนิคา้  นัน่คอืแนวคดิกฎราคาเดยีว (Law 
of One Price) โดยแนวคดิกว้างๆของทฤษฎนีี้ คอื การที่ระดบัราคาสนิค้าชุดเดยีวกนัในทุก
ประเทศ  เมื่อคดิในรปูเงนิสกุลเดยีวกนัแลว้จะต้องมคี่าเท่ากนัจากการท า Arbitrage  ในตลาด 
แนวคดิกฎราคาเดยีวแสดงถงึการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นนัน้ท าใหร้าคาสนิคา้ประเทศ
นัน้ๆมกีารเปลีย่นแปลงในอตัราทีเ่ท่ากนั เรยีกว่า การส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบสมบูรณ์  ซึง่
เหมอืนกบัแนวคดิทฤษฎ ีPPP  แต่ต่างกนัตรงที่แนวคดิกฎราคาเดยีวคดิจากสนิค้ารายชนิดที่
ลกัษณะเดยีวกนัระหว่างประเทศ แต่แนวคดิทฤษฎ ีPPP คดิเป็นชุดสนิคา้ แนวคดิทฤษฎ ีPPP 
มคีวามส าคัญในการก าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน  เป็นเครื่องมอืในการอธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่างระดบัราคาและอตัราแลกเปลี่ยน  โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าระดบัราคาสนิค้าของ
ประเทศเป็นสิง่ส าคญัที่สุดในการก าหนดระดบัอตัราแลกเปลี่ยน ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่นที่ดุลย
ภาพจงึเชื่อมโยงกบั PPP  ทฤษฎนีี้มรีากฐานมาจากการศึกษาค่าเงนิตราผ่านอุปสงค์เงนิตรา
ต่างประเทศ  หากมคีวามต้องการเงนิตราต่างประเทศเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารจากประเทศคู่คา้  
นัน่คอื อ านาจซื้อระหว่างประเทศ  “International Purchasing Power” เป็นตวัก าหนดอตัรา
แลกเปลี่ยนทีดุ่ลยภาพ ซึง่เป็นจุดทีอ่ านาจซือ้ในประเทศเท่ากบัอ านาจซือ้ในต่างประเทศ  หาก
อ านาจซื้อไม่เท่ากนั  แสดงถงึอตัราแลกเปลีย่นไม่ได้อยู่ที่ดุลยภาพ  อตัราแลกเปลีย่นจะมกีาร
ปรบัตวัผ่านอ านาจซือ้  หรอืระดบัราคาสนิคา้นัน่เอง 

 
ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคแบบสมบรูณ์ (The Absolute Purchasing Power Parity) 

 
        ทฤษฎนีี้กล่าวไวว้่า ราคาของกลุ่มสนิคา้ชนิดเดยีวกนั (A Basket of Goods) ในตลาดแต่
ละประเทศควรเท่ากนัเมื่อคดิเทยีบกลบัเป็นเงนิสกุลเดยีวกนั นักเศรษฐศาสตรช์าวสวเีดนชื่อกุ
สตอฟ แคสเซลิ (Gustov Cassel) เป็นผูเ้สนอแนวคดิทฤษฎอี านาจซือ้เสมอภาคแบบสมบูรณ์
ขึน้ในปี ค.ศ. 1918 เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการก าหนด ระดบัอตัราแลกเปลี่ยนเสมอภาค 
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(Exchange Rate Parity) ทีเ่หมาะสมระหว่างเงนิตราสกุลต่างๆ ในโลก กุสตอฟ แคสเซลิ ได้
พฒันาแนวคดิของตนจากกฎสนิค้าราคาเดยีว ซึ่งมหีลกัการค านวณจากราคาของสนิค้าชนิด
เดยีวกนัในแต่ละประเทศมาเป็นแนวคดิทฤษฎอี านาจซือ้เสมอภาคแบบสมบูรณ์ ซึง่ใชร้าคาของ
กลุ่มสนิคา้ชนิดเดยีวกนัเป็นหลกั แทนทฤษฎอี านาจซือ้เสมอภาคแบบสมบูรณ์ อาจกล่าวไดอ้กี
รปูแบบหนึ่ง คอื เงนิสกุลทอ้งถิน่หนึ่งหน่วย ควรมอี านาจในการซือ้สนิคา้เท่ากนั ไม่ว่าจะน าเงนิ
นัน้ไปใช้ในระเทศใดในโลก จากหลกัการข้างต้นท าให้สามารถค านวณหาอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงนิตราสองสกุลไดด้งันี้ 

 
PId x S = PIf 

S = 
   

   
 

 

S   : อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา (เงนิสกุลต่างประเทศ/เงนิสกุลทอ้งถิน่) ซึง่ เป็นการเสนอราคา 
แบบโดยออ้ม (Indirect Quotation) 
PIf  : ดชันีราคาสนิคา้ในรปูเงนิตราสกุลต่างประเทศ 
PId : ดชันีราคาสนิคา้ในรปูเงนิตราสกุลเดยีวกนั 
ทัง้นี้ ถ้าเป็นการเสนอราคาอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราแบบโดยตรง (เงนิสกุลทอ้งถิน่/เงนิ สกุล
ต่างประเทศ) สตูรในการค านวณอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราจะเป็นดงันี้ คอื 
 

S * = 
   

   
 

 

S* : อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราแบบโดยตรง 
 
ทฤษฎีความเสมอภาคของอตัราดอกเบีย้ (The Interest - Rate Parity Theory ) 

 
        ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอตัราดอกเบีย้ กล่าวว่าอตัราแลกเปลีย่นจะปรบัเปลีย่นเพื่อให้
สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี้มขีอ้สมมุตวิ่าเมื่อตลาดการเงนิ ของ
ประเทศเปิดเสร ี ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัย์ประเภทต่าง  ๆ เช่น 
พนัธบตัร ตัว๋สญัญาใช้เงนิ จะมผีลท าให้นักลงทุนเคลื่อนยา้ยเงนิทุนจากประเทศที่มอีตัรา
ดอกเบีย้ต ่าไปสู่ประเทศทีม่อีตัราดอกเบีย้สูง ทัง้นี้เพื่อแสวงหาก าไร ซึง่การเคลื่อนยา้ยเงนิทุน
ดงักล่าวจะมผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนระหว่างประเทศนี้ จะมี
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ความสมัพนัธก์บัอตัราความแตกต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นทนัที (Spot Rate) และอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า (Forward Rate) กล่าวคอื สกุลเงนิของประเทศทีม่อีตัราดอกเบี้ยต ่ากว่าจะ
มอีตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าเป็นพรเีมีย่ม (Forward Premium) เมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิของประเทศ
ทีม่อีตัราดอกเบีย้สูงกว่า หรอืในทางกลบักนั สกุลเงนิของประเทศทีม่อีตัราดอกเบีย้สูงกว่า จะมี
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าเป็นดสิเคาน์ (Forward Discount) เมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิของประเทศที่
มอีตัราดอกเบีย้ต ่ากว่า เช่น ในกรณีเงนิบาทของไทย ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า(Forward 
Rate) ของเงนิดอลลารส์หรฐัซึง่คดิในรปูเงนิบาท(F บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) จงึมคี่าสูงกว่า
อตัราแลกเปลีย่นทนัที่ (S บาทต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั) หรอื F>S ซึ่งเป็นการเกดิ Forward 
Premiumจากทฤษฎขีา้งตน้ของ Interest Rate Parity อธบิายโดย สมการดงันี้ 
 

 
  

  
  =  

       

       
  = 

  

  
 

 
      : อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าทีแ่สดงในรปูแบบ Foreign Currency หน่วย ต่อ 1$ 
      : อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าทีแ่สดงในรปูแบบดอลลาร ์ต่อ Foreign Currency 1 หน่วย 
      : อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีทีแ่สดงในรปูแบบ Foreign Currency หน่วย ต่อ 1$ 
      : อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีทีแ่สดงในรปูแบบดอลลาร ์ต่อ Foreign Currency 1 หน่วย 
     : อตัราดอกเบีย้ของต่างประเทศ 
     : อตัราดอกเบีย้ของในประเทศ 
 
ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ (The Relative Purchasing Power Parity) 

 
        ทฤษฎอี านาจซื้อเสมอภาคแบบเปรยีบเทยีบมหีลกัการคอื เปอรเ์ซน็ต์การเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราสองสกุลจะเท่ากบัเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของอัตราเงนิเฟ้อ
ระหว่างสองประเทศนัน้แต่มเีครื่องหมายหรอืทศิทางตรงกนัขา้ม หรอืกล่าวคอืถ้าประเทศหนึ่งมี
อตัราเงนิเฟ้อสงูกว่าอกีประเทศหน่ึง ค่าเงนิตราของประเทศทีม่อีตัราเงนิเฟ้อสูงกว่าจะลดลงเมื่อ
เทยีบกบัค่าเงนิของประเทศที่มอีตัราเงนิเฟ้อต ่ากว่าเป็นเปอรเ์ซน็ต์ทีเ่ท่ากบัความแตกต่างของ
อตัราเงนิเฟ้อของสองประเทศนัน้ โดยอตัราแลกเปลี่ยนจะปรบัตวัไปตามสภาวะเศรษฐกจิที่
เปลีย่นแปลง ซึง่แสดงในรปูสมการไดด้งันี้ 
 

%△S  = %△P - %△P* 
โดยที ่  %△S  : เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น 
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%△P  : เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงในอตัราเงนิเฟ้อภายในประเทศ 
%△P* : เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงในอตัราเงนิเฟ้อต่างประเทศ 
ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาหนึ่งจะเท่ากบัการ

เปลีย่นแปลงในระดบัราคาของสองประเทศในช่วงเวลาเดยีวกนั ดงันัน้การค านวณหาดุลยภาพ
ของอตัราแลกเปลีย่นแสดงในรปูสมการไดด้งันี้ 

 

S = [ 
 
  
  

 

 
  
 

  
  

 ] × S0 

 

        ในปจัจบุนัน้ี ทฤษฎคีวามเสมอภาคอ านาจซือ้โดยเปรยีบเทยีบไม่สามารถอธบิายถงึอตัรา 
แลกเปลีย่นไดอ้ย่างแทจ้รงิ เนื่องจากตวัแปรทางการเงนิมผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น นอกจากนัน้
เทคโนโลย ี รสนิยม ระดบัการจา้งงาน มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในการคา้ระหว่างประเทศ 
รวมทัง้การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนระหว่างประเทศ และขอ้กดีขวางทางการคา้มากมาย สิง่เหล่านี้มี
ผลต่ออตัราแลกเปลีย่น แต่ในระยะยาวตวัแปรทางการเงนิจะเป็นกลาง (Neutral) ฉะนัน้ทฤษฎ ี
ความเสมอภาคแห่งอ านาจซื้อ (PPP) จะเป็นจรงิในระยะยาว จากสูตรค านวณหาอตัรา
แลกเปลีย่นไม่ว่าจะเป็น Absolute PPP หรอื Relative PPP จะ เหน็ว่า อตัราแลกเปลีย่นจะถูก
ก าหนดจากระดบัราคาเปรยีบเทยีบ และการปรบัเปลีย่นในอตัรา แลกเปลี่ยนอนัเนื่องมาจาก
ความแตกต่างระหว่างการเปลีย่นแปลงของระดบัราคาทฤษฎฟิีชเชอร ์(Fisher Effects) 
(ภทัรกติติ ์ เนตนิิยม, 2550) ทฤษฎฟิีชเชอร ์ (The Fisher Effect) ถูกคดิคน้ขึน้โดยนัก
เศรษฐศาสตรช์ื่อ Irving Fisher เพื่อใชอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราดอกเบีย้และอตัราเงนิ
เฟ้อของประเทศ โดยมหีลกัการว่าอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (Nominal Interest Rate) ของแต่
ละประเทศ จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Interest Rate) บวกดว้ยอตัราเงนิเฟ้อทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้น (Expected Inflation) ในประเทศนัน้ ๆหลกัการของทฤษฎสีามารถแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ไดด้งันี้คอื 
 

i = (1 + r) (1 + I) – 1 
= r + I + rI 

 
เนื่องจาก rI ซึง่เป็นค่าปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง r กบั I เป็นตวัเลขหลงัจุดทศนิยมทีม่คี่า ค่อนขา้งน้อย
จนแทบจะไม่มนีัยส าคญั และเพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการน าไปใชใ้นทางปฏบิตัิ จงึอนุโลมให้
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ตดั rI ทิง้ไปได ้ โดยถอืว่ามไิด้ท าให้ความหมายโดยรวมผดิไปมากนัก ซึง่สามารถ แสดง
ความสมัพนัธใ์นรปูแบบอยา่งงา่ยไดด้งันี้ 
 

i = r+ I 
 
โดยที ่ I : อตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (Nominal Interest Rate) 

r : อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Real Interest Rate) 
l : อตัราเงนิเฟ้อทีค่าดทีว่่าจะเกดิขึน้ (Expected Inflation Rate) 
ในการทดสอบทฤษฎี The Fisher Effect นัน้ ไดม้กีารวจิยัเชงิประจกัษ์เพื่อทดสอบ

ทฤษฎดีงักล่าวซึง่ผลการวจิยัต่างๆ สามารถสรปุไดด้งันี้ (นิภาพร โชตพิฤกษวนั ,2554) 
        1.  ทฤษฎ ี The Fisher Effect สามารใชอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราเงนิเฟ้อและ 
อตัราดอกเบี้ยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อใช้ข้อมูลอตัราดอกเบี้ยจากหลกัทรพัย์รฐับาลที่ม ี
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนสัน้ เช่นตัว๋เงนิคลงั (Treasury Bills) 
        2.  ในระยะยาวแลว้ทฤษฎี The Fisher Effect จะอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราเงนิ 
เฟ้อและอัตราดอกเบี้ยได้ไม่แม่นย านัก เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยระยะยาวที่น ามาใช้ในการ
ทดสอบทฤษฎจีะได้รบัผลกระทบจากระดบัความเสี่ยงทางการเงนิที่แฝงอยู่ในหลกัทรพัยร์ะยะ  
ยาวนัน้ดว้ย 
        3.  ในการเปรยีบเทยีบอตัราดอกเบีย้ระหว่างหลกัทรพัยเ์อกชนต่างๆ ควรพจิารณาใช ้
หลกัทรพัยท์ีม่รีะดบัความเสีย่งเท่ากนั เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดและความเบีย่งเบนทีเ่กดิขึน้ 
จากส่วนชดเชยความเสีย่ง (Risk Premium) ทีแ่ฝงอยู่ในอตัราดอกเบีย้ของหลกัทรพัยบ์รษิทั
ต่างๆ 
 
ทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร ์(The International Fisher Effect) 

 
        (ภาคนิ จติโภคเกษม, 2550) ทฤษฎ ี The International Fisher Effect ไดถู้กพฒันามา
จากการเชื่อมโยงทฤษฎี The Fisher Effect กบัทฤษฏคีวามเสมอภาคอ านาจซื้อโดย
เปรยีบเทยีบ (Relative PPP) โดยอาศยัความแตกต่างของอตัราเงนิเฟ้อระหว่างสองประเทศ
เป็นตวักลาง โดยทฤษฎนีี้ไดแ้สดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ โดยหลกัการของทฤษฎนีี้กล่าวไวว้่า “ความแตกต่างของอตัราดอกเบีย้ที่
เป็นตวัเงนิ (Nominal Interest Rate) ในตลาดเงนิสองประเทศ จะเท่ากบัเปอรเ์ซน็ต์การ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิสองสกุลนัน้ แต่มเีครื่องหมายหรอืทศิทางตรงกนั
ขา้ม” (วเรศ อุปปาตกิ, 2540: 140) ดงันัน้ การท า Arbitrage ระหว่างตลาดการเงนิในรปูของการ
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ไหลของเงนิทุนจะเป็นการท าให้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสองประเทศเป็นตัว
พยากรณ์ที่ไม่มคีวามล าเอียงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแบบทนัทีในอนาคต  
อย่างไรกด็เีงื่อนไขนี้มไิดห้มายความว่า ความแตกต่างของอตัราดอกเบีย้จะเป็นตวัพยากรณ์ที่
เทีย่งตรงมาก แต่หมายความว่าความ ผดิพลาดในการพยากรณ์จะหกักลบกนัเมื่อเวลาผ่านไป
จากทฤษฎ ี The International Fisher Effect เงนิตราสกุลที่มอีตัราดอกเบี้ยต ่ากว่าโดย 
เปรยีบเทยีบ จะมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิตราสกุลทีม่อีตัราดอกเบีย้สูงกว่า เนื่องจาก
ในมุมมองนักลงทุนหากสกุลเงนิของประเทศทีไ่ปท าการลงทุนไวม้แีนวโน้มอ่อนค่าลง  นักลงทุน
ยอ่มเรยีกรอ้งการชดเชยผลขาดทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราในรปูของอตัรา
ดอกเบีย้ทีส่งูกว่าโดยเปรยีบเทยีบเพื่อใหไ้ดร้บัอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิเท่ากบัการไปลงทนุ ใน 
ประเทศทีม่แีนวโน้มว่าค่าเงนิจะแขง็ขึน้ 
 
การส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Pass –Through: 
ERPT)  
        (ชุรพีร เจีย๊บนา, 2549) นักเศรษฐศาสตรท์างดา้นการเงนิระหว่างประเทศ (International 
Finance) ได้น าเสนอผลการศกึษาเพื่ออธบิายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาสนิค้าและอตัรา
แลกเปลีย่นมาตัง้แต่ช่วงปีทศวรรษที ่1980 และไดต้ัง้รปูแบบความสมัพนัธด์งักล่าวว่าทฤษฎกีาร
ส่งผ่านของการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Pass – Through: ERPT) 
โดยทฤษฎดีงักล่าวไดอ้ธบิายว่า การส่งผ่านของการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น หมายถงึ 
ระดบัการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้น าเขา้และส่งออก ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในอตัรา
แลกเปลี่ยนโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานัน้เรยีกอีกอย่างว่าการส่งผ่าน (Pass – 
Through) และการส่งผ่านผลของอตัราแลกเปลีย่นไปยงัราคาสนิคา้ส่งออกจะเกดิขึน้ไดท้ัง้แบบ
สมบูรณ์(Complete Pass – Through) หรอืแบบไม่สมบูรณ์ (Not Complete Pass – Through) 
โดยการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบสมบูรณ์ (Complete Exchange Rate Pass – Through) 
คอื กาตอบสนองของการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้ 1 หน่วย ทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลงอตัรา
แลกเปลีย่น 1 หน่วย แต่ในความเป็นจรงินัน้ผูน้ าเขา้สนิคา้นัน้จะมกีารบวกส่วนเพิม่ก าไรจาก
สนิคา้ทีน่ าเขา้และน าไปผลติและขายต่อใหผู้บ้รโิภคในประเทศหรอืลดราคาสนิคา้ในประเทศลง
มากกว่า 1 หน่วย ท าใหก้ารส่งผ่านของอตัราแลกเปลีย่นต่อระดบัราคาสนิคา้นัน้ไม่สมบูรณ์ หรอื
การตอบสนองของราคาสินค้าจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 1 หน่วยนัน้
เปลีย่นแปลงมากกว่าหรอืน้อยกว่า 1 หน่วย หรอืเรยีกว่าการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบไม่
สมบูรณ์ (Incomplete Exchange Rate Pass – Through) การส่งผ่านของอตัราแลกเปลีย่นจะ
เป็นไปอย่างสมบูรณ์(100%) แต่ถ้าราคาในรปูเงนิดอลลารส์หรฐัฯลดลงน้อยกว่าอตัราการลดลง
ของอตัราแลกเปลี่ยน การส่งผ่านจะเป็นแบบไม่สมบูรณ์การส่งผ่านของอตัราแลกเปลีย่นที่ไม่
สมบูรณ์จะเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหด้ชันีอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของประเทศไม่อยู่ ณ จุดเสมอ
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ภาคตาม PPP ทีร่ะดบั 100 โดยทีก่ารส่งผ่านทีล่ดลงอาจจะเกดิจากการเพิม่ก าไรใหม้ากขึน้หรอื
การเพิม่ขึน้ของต้นทุนการผลติ และแนวคดิเรื่องอุปสงค์ของความยดืหยุ่นของราคา (Price 
Elasticity of Demand) จะมสี่วนช่วยในการก าหนดระดบัการส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงใน
อตัราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดบัที่ต้องการดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทยีบเพื่อให้ได้รบัอตัรา
ผลตอบแทนที่แท้จรงิเท่ากบัการไปลงทุนใน ประเทศที่มแีนวโน้มว่าค่าเงนิจะแขง็ขึน้ การวจิยั
การส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Pass – 
Through:ERPT) จะมุง่ไปทีก่ารศกึษาการปรบัตวัของราคาต่อการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศผูน้ าเขา้และประเทศผูส้่งออก 
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ตารางที ่3 ตารางสรปุทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ตวัแปร แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

อตัราแลกเปลีย่น -ระบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 
-การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 
-ทฤษฎคีวามเสมอภาคอ านาจซือ้อยา่งสมบรูณ์  
-ทฤษฎีค ว าม เ สมอภาคอ า น าจซื้ อ โ ดย
เปรยีบเทยีบ  
-การส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลีย่น 
-ทฤษฎฟิีชเชอร ์ 
-ผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร ์ 
-ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอตัราดอกเบีย้ 

ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ -ทฤษฎฟิีชเชอร ์ 
-ผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร ์ 
-ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอตัราดอกเบีย้ 

อตัราเงนิเฟ้อ -ทฤษฎีค ว าม เ สมอภาคอ า น าจซื้ อ โ ดย
เปรยีบเทยีบ  
-ทฤษฎฟิีชเชอร ์ 
-ผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร ์ 

ดุลบญัชเีดนิสะพดั -บญัชดีุลช าระเงนิระหว่างประเทศ 
ดุลการคา้ -ทฤษฎคีวามเสมอภาคของอ านาจซือ้ 
อตัราการคา้ -การส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

แลกเปลีย่น  
หนี้สาธารณะ -ทฤษฎีค ว าม เ สมอภาคอ า น าจซื้ อ โ ดย

เปรยีบเทยีบ  
-ทฤษฎฟิีชเชอร ์ 
-ผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร ์

เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ -บญัชดีุลช าระเงนิระหว่างประเทศ 
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ส่วนท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        ธนินท์รฐั รตันพงศภิ์ญโญ (2551) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้

ของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯในประเทศไทย ไดแ้ก่ แนวโน้มค่าเงนิบาทต่อ

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ ในอดตี เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย อตัราการเปลีย่นแปลงของ

ค่าเงนิดอลลารฯ์ในตลาดโลก อตัราดอกเบีย้ Libor โดยใชข้อ้มลูรายเดอืนระหว่าง ปี 2546 ถงึ 

2550 วธิกีารศกึษาใช้รูปแบบสมการถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทัง้ 4 มี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ โดยแนวโน้ม

ค่าเงนิบาทในอดตี อตัราดอกเบี้ยLibor และอตัราการเปลี่ยนแปลงเงนิดอลลารส์หรฐัฯใน

ตลาดโลก มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ในทศิทางเดยีวกนั 

ส่วนระดบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ ในทศิทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

        ประวีณา ศาลิคปุต,กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศกึษาปจัจยัที่ก าหนดอตัรา

แลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ อตัรา

ดอกเบีย้ อตัราการเปลีย่นแปลงของปรมิาณเงนิ อตัราการเปลีย่นแปลงของทุนส ารองระหว่าง

ประเทศ อตัราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธริะหว่างประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา 

อตัราการเปลีย่นแปลงของมลูค่าการคา้สุทธริะหว่างประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา โดยใชข้อ้มลู

รายเดอืนระหว่างเดอืนมกราคม 2547 ถงึเดอืนตุลาคม 2555 รวม 106 เดอืน วธิกีารศกึษาใช้

รปูแบบสมการถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการศกึษาพบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ เท่ากบั 

0.975 ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ เท่ากบั รอ้ยละ 95 และอสิระของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ์จากการ เท่ากบั 0.373 ซึง่พบว่า ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิและอตัรา

ดอกเบีย้มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกับดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาแต่อตัรา

การเปลีย่นแปลงของปรมิาณเงนิ อตัราการเปลีย่นแปลงของเงนิส ารองระหว่างประเทศ อตัรา

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธริะหว่างประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา และอตัราการ

เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มต่ีอดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปลี่ยน

ระหว่างเงนิบาทกบัดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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        น ้าเพชร น่ิมนวลดี,กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ศึกษาปจัจยัต่างๆที่มี

ความสมัพนัธต่์ออตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทย กบัอตัราดอกเบี้ยใน

สหรฐัอเมรกิา ส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิเฟ้อในประเทศไทย กบัอตัราเงนิเฟ้อในสหรฐัอเมรกิา 

มูลค่าการค้าสุทธิ อุปสงค์ต่อเงนิดอลลาร์สหรฐั อุปทานต่อเงนิดอลลาร์สหรฐัเงนิทุนส ารอง

ระหว่างประเทศ อตัราเคลื่อนยา้ยเงนิทุนมาท าการวจิยั โดยใชข้อ้มลูรายเดอืนระหว่างมกราคม 

2547 ถงึ ธนัวาคม 2555 เป็นจ านวน 108 เดอืน วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบสมการถดถอยเชงิ

พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา และ

อุปทานต่อเงนิดอลลารส์หรฐัมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกบัอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า ส่วน

มลูค่าการคา้สุทธ ิและ อุปสงคต่์อเงนิดอลลารส์หรฐั มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 

 

        รตนวรรณ  รื่นสุคนธ์ (2557) ศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ

ปอนดส์เตอรล์งิ ไดแ้ก่ ดุลบญัชเีดนิสะพดั อตัราดอกเบีย้ใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร อตัราเงนิเฟ้อ 

มลูค่าการส่งออกไทย-สหราชอาณาจกัร   โดยใช้ขอ้มูลรายเดอืนระหว่าง มกราคม 2548 ถงึ 

ธนัวาคม 2557 จ านวน 120 เดอืน วธิกีารศึกษาใช้รูปแบบสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple 

Regression) ผลการศกึษาพบว่า อตัราดอกเบีย้ใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร เป็นปจัจยัทีม่ผีลกระทบ

ต่ออตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อปอนดส์เตอรล์งิในทศิทางเดยีวกนัที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วน

ปจัจยัดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราเงินเฟ้อ และมูลค่าการส่งออกไทย-สหราชอาณาจกัร ไม่มี

ผลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อปอนดส์เตอรล์งิ 

 

        ธนานันท์  กมลรตัน์มงคล  และคณะ (2554) ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆทาง

เศรษฐกจิที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลาร์

สหรฐั ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ ความแตกต่างระหว่าอตัราเงนิเฟ้อ ดชันีการ

ผลติภาคอุตสาหกรรม สดัส่วนเงนิทุนเคลื่อนยา้ย สดัส่วนมูลค่าการน าเขา้และส่งออก อตัรา
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การคา้ โดยใชข้อ้มลูรายเดอืนระหว่าง พฤษภาคม 2543 ถงึ เดอืนมถุินายน 2554 จ านวน 134 

เดอืน วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบสมการเสน้ตรงเชงิถดถอย(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวธิี

กาลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่

คาดว่ามผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างเงนิเฟ้อของ

ประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรม อตัราการเปลีย่นแปลงของสดัส่วน

ระหว่างเงนิทุนไหลเขา้เทยีบกบัเงนิทุนไหลออกอตัราการเปลีย่นแปลงของสดัส่วนระหว่างมลูค่า

การส่งออกกบัมลูค่าการนาเขา้ และอตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นใน period ก่อน

หน้า โดยมรีะดบันัยส าคญัที่ 0.05 ซึง่สมการถดถอยนี้สามารถอธบิายผลการประมาณค่าของ

อตัราแลกเปลีย่นไดถ้งึ 98.97% 

 

        นิภาพร  โชติพฤกษวนั (2554) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาท

ต่อดอลลารส์หรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยูโร และค่าเงนิบาทต่อหยวน ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ใหกู้้ยมื

ระหว่างธนาคาร อตัราเงนิเฟ้อ ดุลบญัชเีดนิสะพดั มูลค่าการส่งออกสนิค้าไทย-สหรฐัอเมรกิา 

มูลค่าการส่งออกสนิค้าไทย-สหภาพยุโรป มูลค่าการส่งออกสนิค้าไทย-จนี โดยใช้ข้อมูลราย

เดอืนระหว่าง มกราคม 2544 ถงึ พฤษภาคม 2554 จ านวน 125 เดอืน วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบ

สมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) ผลการศกึษาพบว่า อตัราเงนิเฟ้อ (INF) เป็น

ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยโูร และ

ค่าเงนิบาทต่อหยวน ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว้ อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติ ิณ ระดบันัยส าคญั 95% ส าหรบัตวัแปรอตัราดอกเบีย้ใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร (IBR) เป็น

ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อยโูร ในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึ่งตรงตาม

สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญั 95% แต่ไม่มผีลต่ออตัรา

แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ และค่าเงินบาทต่อหยวน ส่วนดุลบัญชี

เดนิสะพดั (CA) มลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-สหรฐัอเมรกิา (XUS) มลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-

สหภาพยุโรป (XEU) และมลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-จนี (XCN) เป็นปจัจยัทีไ่ม่มผีลต่ออตัรา

แลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยโูร และค่าเงนิบาทต่อหยวน 
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        ดวงพร แซ่ตัง้ (2553) ศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจและการเงนิที่มอีิทธิพลต่ออัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของไทย ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก

ประจา 2 ปี อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล 2 ปี โดยใชข้อ้มลูรายไตรมาส ตัง้แต่

ไตรมาสทีห่นึ่ง 2544 จนกระทัง่ถงึไตรมาส ทีส่อง 2552 วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบสมการถดถอย

เชงิเส้นด้วยวธิ ี การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ผล

การศกึษาพบว่า ปจัจยัทางเศรษฐกจิและการเงนิทีม่ผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ คอื 

อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า ซึง่ค่าทีท่ดสอบ

ไดเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % กล่าวคอื เมื่อ

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจา 2 ปี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 0.012731 อตัราเงนิเฟ้อภายในประเทศนัน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ1 จะท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่น

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.829854 และอตัราดอกเบีย้พนัธบตัร มผีลต่อการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น

น้อยทีสุ่ด เมือ่อตัราดอกเบีย้พนัธบตัร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่น ลดลงรอ้ยละ -

0.011163 ส่วนผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนัน้ไมม่อีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ 

 

        กรรณิกา  ศรีสงัขง์าม,กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2557) ศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี

ความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวน ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้

เงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร อตัราเงนิเฟ้อ ดชันีค่าเงนิบาทที่แท้จรงิ มูลค่าสนิค้าส่งออกไทย-จนี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มลูรายเดอืนระหว่างมกราคม 2553 

ถงึธนัวาคม 2557 เป็นจ านวน 60 เดอืน วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regressions) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื

ระหว่างธนาคาร (IBR) ค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) มลูค่าสนิคา้ส่งออกไทย-จนี (XCN) และ

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(SET) มอีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิ

บาทกบัเงนิหยวน ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 95% โดยอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร (IBR) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ เท่ากบั -0.148 ซึง่มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

เท่ากบั -0.037 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม มลูค่าสนิคา้ส่งออกไทย-จนี (XCN) มคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ เท่ากบั 0.009 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และดชันีราคาหุน้
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.001 ซึง่มี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ (INF) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนักบัอตัรา

แลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 

        อมัพุชินี  ฉันทฤธานนท์ (2553) ศึกษาถึงปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการก าหนดอตัรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงนิดอลลาร์สหรฐัและเงนิบาท ได้แก่ ดุลบญัชเีดนิสะพดั อตัราเงนิเฟ้อ 
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ ปรมิาณเงนิเปรยีบเทยีบ โดยใช้
ขอ้มลูรายเดอืนระหว่าง มกราคม 2543 ถงึ เดอืนธนัวาคม 2552 วธิกีารศกึษาใชร้ปูแบบจ าลอง
อนุกรมเวลา (Multiple Regression Model) ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐั ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ
เปรยีบเทยีบ, อตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ และ ปรมิาณเงนิเปรยีบเทยีบอยา่งมนียัส าคญั 

 
ตารางที ่4 ตารางสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ธนินทร์ฐั รตันพงศภ์ญิโญ/2551 
ช่ืองานวิจยั การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัรา

แลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ของอตัรา

แลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ในประเทศไทย 
กลุ่มตวัอย่าง ขอ้มลูรายเดอืนระหว่าง ปี 2546 ถงึ 2550 
ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 

- แนวโน้มค่าเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ในอดตี 
- เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทย 
- อตัราการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิดอลลารฯ์ ในตลาดโลก 
- อตัราดอกเบีย้ Libor 

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ผลการวิจยั จากการวเิคราะหโ์ดยใชส้มการถดถอยเชงิพหุ พบว่าปจัจยัทัง้ 4 มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ โดยแนวโน้มค่าเงนิบาทในอดตี อตัราดอกเบี้ย
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Libor และอตัราการเปลีย่นแปลงเงนิดอลลารส์หรฐัฯในตลาดโลก มี
ความสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ใน
ทศิทางเดยีวกนั ส่วนระดบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยมี
ความสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ประวณีา ศาลคิุปต,กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต/ิ2556 
ช่ืองานวิจยั ปจัจัยที่ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา 
วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อศกึษาดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัรา

แลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  
2.เพื่อศกึษาอตัราดอกเบี้ย ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
3. เพื่อศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณเงิน  ที่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกับดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา  
4. เพื่อศกึษาอตัราการเปลีย่นแปลงของทุนส ารองระหว่างประเทศ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกบัดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา  
5.เพื่อศึกษาอตัราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธริะหว่าง
ประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  
6. เพื่อศึกษาอตัราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มต่ีอดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิ
บาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

กลุ่มตวัอย่าง ขอ้มลูทุตยิภูมแิบบรายเดอืนระหว่างเดอืนมกราคม 2547 ถงึเดอืน
ตุลาคม 2555 รวม 106 เดอืน 

ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 
- ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ  
- อตัราดอกเบีย้  
- อตัราการเปลีย่นแปลงของปรมิาณเงนิ  
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- อตัราการเปลีย่นแปลงของทุนส ารองระหว่างประเทศ 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธิระหว่าง

ประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธิระหว่าง

ประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา   
ตวัแปรตาม  

- อตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  
ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.975 

ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ เท่ากบั รอ้ยละ 95 ทีม่คี่า R Square 
เท่ากบั 0.95 และอสิระของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์จากการโดยมคี่า Durbin-Watson เท่ากบั 0.373 ซึ่ง
พบว่า ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิและอตัราดอกเบีย้มคีวามสมัพนัธ์
กบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิาอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในขณะที ่ อตัราการเปลีย่นแปลง
ของปรมิาณเงนิ อตัราการเปลี่ยนแปลงของเงนิส ารองระหว่าง
ประเทศ อตัราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธริะหว่าง
ประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา และอตัราการเปลีย่นแปลงของอุป
สงค์ที่มีต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  นอกจากนี้ ยงัพบว่าอตัราดอกเบีย้ 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของเงนิส ารองระหว่างประเทศ อตัราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธิระหว่างประเทศไทยกับ
สหรฐัอเมรกิา และอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มต่ีอ
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก กบัอตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา แต่ดชันีค่าเงนิบาทที่
แท้จริง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวก กบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกบั
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี น ้าเพชร นิ่มนวลด,ีกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต/ิ2555 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่ออตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ
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ล่วงหน้า  
กรณศีกึษา เงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัต่างๆทีม่คีวามสมัพนัธต่์ออตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

กลุ่มตวัอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ใช้ข้อมูลทุติยภูมแิบบอนุกรมเวลาใน
การศกึษาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 ถงึ ธนัวาคม 2555 เป็นจา้น
วน 108 เดอืน 

ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 
- ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตรา

ดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา 
- ส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิเฟ้อในประเทศไทย กบัอตัราเงนิ

เฟ้อในสหรฐัอเมรกิา 
- มลูค่าการคา้สุทธ ิ
- อุปสงคต่์อเงนิดอลลารส์หรฐั 
- อุปทานต่อเงนิดอลลารส์หรฐั 
- เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 
- อตัราเคลื่อนยา้ยเงนิทุนมาท าการวจิยั 

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีเงนิ

บาทต่อเงนิดอลลาร ์
ผลการวิจยั พบว่าปจัจยัต่างๆที่มีความสมัพนัธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยใน
ประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา และอุปทานต่อเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า ส่วนมูลค่าการค้าสุทธ ิ และ อุปสงคต่์อเงนิ
ดอลลารส์หรฐั มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้า 

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี รตนวรรณ รืน่สุคนธ/์2557 
ช่ืองานวิจยั การศึกษาปจัจยัที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
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ปอนดส์เตอรล์งิ 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศึกษาปจัจยัที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ปอนดส์เตอรล์งิ 
กลุ่มตวัอย่าง ใช้ข้อมูลรายเดือนตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 

2557 จ านวน 120 เดอืน 
ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 

- ดุลบญัชเีดนิสะพดั  
- อตัราดอกเบีย้ใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร  
- อตัราเงนิเฟ้อ  
- มลูค่าการส่งออกไทย-สหราชอาณาจกัร   

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อปอนดส์เตอรล์งิ 

ผลการวิจยั พบว่าอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร เป็นปจัจัยที่มี
ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิงใน
ทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนปจัจัยดุลบัญชี
เดินสะพัด อัตราเงินเฟ้อ และมูลค่าการส่งออกไทย -สหราช
อาณาจกัร ไม่มผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อปอนด์
สเตอรล์งิ  

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ธนานนัท ์กมลรตัน์มงคล และคณะ/2554 
ช่ืองานวิจยั การศึกษาเรื่องปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกาหนดอัตรา

แลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทกบัค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปจัจยัต่างๆทางเศรษฐกิจที่ส่งผล

กระทบต่อการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับ
ค่าเงนิดอลลารส์หรฐั 

กลุ่มตวัอย่าง โดยการเกบ็ขอ้มลูของตวัแปรตามและตวัแปรอสิระทัง้หมดเป็นราย
เดอืนตัง้แต่ เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ถงึ เดอืนมถุินายน 
ค.ศ.2011 จานวน 134 เดอืน 

ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 
- ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ 
- ความแตกต่างระหว่าอตัราเงนิเฟ้อ 
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- ดชันีการผลติภาคอุตสาหกรรม  
- สดัส่วนเงนิทุนเคลื่อนยา้ย 
- สดัส่วนมลูค่าการนาเขา้และส่งออก 
- อตัราการคา้ 

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์

สหรฐั 
ผลการวิจยั สรุปได้ว่ าปจัจัยทางเศรษฐกิจที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างเงนิเฟ้อ
ของประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิา ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
อตัราการเปลีย่นแปลงของสดัส่วนระหว่างเงนิทุนไหลเขา้เทยีบกบั
เงนิทุนไหลออกอตัราการเปลี่ยนแปลงของสดัส่วนระหว่างมูลค่า
การส่งออกกบัมูลค่าการนาเข้า และอตัราการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นใน period ก่อนหน้า โดยมรีะดบันัยส าคญัที่ 0.05 
ซึ่งสมการถดถอยนี้สามารถอธบิายผลการประมาณค่าของอตัรา
แลกเปลีย่นไดถ้งึ 98.97% 

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี นิภาพร โชตพิฤกษวนั/2554 
ช่ืองานวิจยั การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยโูร และค่าเงนิบาทต่อหยวน 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยโูร และค่าเงนิบาทต่อหยวน 
กลุ่มตวัอย่าง ใชข้อ้มลูรายเดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ วนัที ่31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 125 เดอืน 
ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 

- อตัราดอกเบีย้ใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร 
- อตัราเงนิเฟ้อ 
- ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
- มลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-สหรฐัอเมรกิา 
- มลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-สหภาพยโุรป 
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- มลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-จนี 
ตวัแปรตาม 

- อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ อตัรา
แลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อยโูร และอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิ
บาทต่อหยวน 

ผลการวิจยั พบว่า อตัราเงนิเฟ้อ (INF) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ค่าเงนิบาทต่อยูโร และ
ค่าเงนิบาทต่อหยวน ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งตรงตามสมมตฐิานที่
ก าหนดไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญั 95% 
ส าหรบัตวัแปรอตัราดอกเบีย้ใหกู้้ยมืระหว่างธนาคาร (IBR) เป็น
ปจัจยัที่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อยูโร ใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญั 95% แต่ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ และค่าเงนิบาทต่อหยวน 
ส่วนดุลบญัชีเดนิสะพดั (CA) มูลค่าการส่งออกสนิค้าไทย-
สหรฐัอเมรกิา (XUS) มลูค่าการส่งออกสนิค้าไทย-สหภาพยุโรป 
(XEU) และมลูค่าการส่งออกสนิคา้ไทย-จนี (XCN) เป็นปจัจยัทีไ่ม่
มผีลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 
ค่าเงนิบาทต่อยโูร 
และค่าเงนิบาทต่อหยวน 

 

หวัข้อ เน้ือหา 
ช่ือผูแ้ต่ง/ปี ดวงพร แซ่ตัง้/2553 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัทางเศรษฐกจิและการเงนิทีม่ผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นที่

แทจ้รงิ 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีอิทธิพลต่ออัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของไทย 
กลุ่มตวัอย่าง ใชข้อ้มลูรายไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาสทีห่นึ่ง พ.ศ. 2544 จนกระทัง่ถงึ

ไตรมาส ทีส่อง พ.ศ. 2552 
ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 

- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  
- อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 2 ปี  
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- อตัราเงนิเฟ้อ  
- อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล 2 ปี  

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ 

ผลการวิจยั พบว่าปจัจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนที่แทจ้รงิ คอื อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้พนัธบตัร
รฐับาล และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า ซึง่ค่าทีท่ดสอบไดเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัและมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
% กล่าวคอื เมือ่อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจา 2 ปี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 
จะท าใหอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.012731 อตัรา
เงินเฟ้อภายในประเทศนัน้เพิ่มขึ้นร้อยละ1 จะท าให้อัตรา
แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.829854 และอตัราดอกเบีย้พนัธบตัร 
มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด เมื่ออตัรา
ดอกเบี้ยพนัธบตัร เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้อตัราแลกเปลี่ยน 
ลดลงรอ้ยละ -0.011163 ส่วนผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนัน้
ไมม่อีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ 

 

หวัข้อ เนือ้หา 

ช่ือผูแ้ต่ง/ปี กรรณกิา ศรสีงัขง์าม,กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต/ิ2557 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกบั

เงนิหยวน 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มคีวามสมัพนัธแ์ละส่งผลต่ออตัรา

แลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวน 
กลุ่มตวัอย่าง ใชข้อ้มลูทุตยิภูม ิ (secondary data) แบบรายเดอืน ตัง้แต่เดอืน

มกราคม พ.ศ. 2553 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นจ านวน 60 
เดอืน 

ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 
- อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
- อตัราเงนิเฟ้อ 
- ดชันีค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ 
- มลูค่าสนิคา้ส่งออกไทย-จนี 
- ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวน 

ผลการวิจยั พบว่ามปีจัจยัทางเศรษฐกจิ 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื
ระหว่างธนาคาร (IBR) ค่าเงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) มลูค่าสนิคา้
ส่งออกไทย-จนี (XCN) และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
(SET) มอีทิธพิลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวน 
ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 95% 
โดยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร (IBR) มคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั -0.148 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้ม ค่าเงนิบาทที่แท้จรงิ (REER) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
เท่ากบั -0.037 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม มลูค่า
สนิคา้ส่งออกไทย-จนี (XCN) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ เท่ากบั 
0.009 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั และดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) มคี่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.001 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ (INF) ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัอตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างเงนิบาทกบัเงนิหยวนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 

หวัข้อ เนือ้หา 

ช่ือผูแ้ต่ง/ปี อมัพุชนิ ีฉนัทฤธานนท/์2553 
ช่ืองานวิจยั ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั ฯ 
วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น

ระหว่างเงนิดอลลารส์หรฐัและเงนิบาท 
2. เพื่อหาเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่
เหมาะสม 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มตวัอย่าง ใชข้อ้มลูทุตยิภูมริายเดอืนระหว่างเดอืนมกราคม 2543 ถงึ เดอืน
ธนัวาคม 
2552 

ตวัแปร ตวัแปรอสิระ 
- ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
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- อตัราเงนิเฟ้อ 
- ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
- อตัราดอกเบีย้เปรยีบเทยีบ 
- ปรมิาณเงนิเปรยีบเทยีบ 

ตวัแปรตาม 
- อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั 

ผลการวิจยั พบว่าปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นของเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั ไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อ
เปรียบเทียบ, อัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ และ ปริมาณเงิน
เปรยีบเทยีบอยา่งมนียัส าคญั 
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กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิด 

                           ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ในประเทศ

ไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา 

(Different interest Rate) 

2.อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) 

3.ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) 

4.ดุลการคา้ (Balance of Trade)  

5.อตัราการคา้ (Terms of Trade) 

6.หนี้สาธารณะ  (Public debt) 

7.เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign 

exchange reserves) 

อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาท

ต่อดอลลารส์หรฐัฯ 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
        ในการศกึษาเรื่อง “การศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ” ซึ่งผู้ท าการศกึษาได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการศกึษา
เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยศกึษาจากขอ้มลูและวธิต่ีางๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
        เนื่ องจากการศึกษารายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจ ัยได้ท า การวิจ ัยโดยใช้ข้อมูลทุตยภูม ิ
(Secondary Data) ซึง่ขอ้มลูต่างๆ เหล่านี้สามารถสบืคน้ไดจ้ากเวบ็ไซดข์องหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ผูว้จิยัไดป้ฏบิตัติามหลกัการเกบ็ขอ้มลูทางสถติ ิกล่าวคอืขอ้มลูทีเ่กบ็จะต้องไม่ต ่า กว่า 30 
หน่วย ซึง่เป็นค่าขัน้ต ่าของสถติอินุมาน (Inference Statistics) (ด ารงค ์ทพิโยธา, 2548) ซึง่เป็น
สถติทิี่ไดจ้ากการน าขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ไปอธบิาย โดยท าการเกบ็ขอ้มลูโดยใช้
ขอ้มลูสถติขิองตวัแปรอสิระและตวัแปรตามทัง้หมดเป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน 
 
ตวัแปรในการศึกษา 
 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย 
        1.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable: Y) คอื อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ  
        2.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable: X) ทีค่าดว่าจะมผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ไดแ้ก่ 
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (Different 
interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) 
ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of Trade) หนี้สาธารณะ (Public debt) 
และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) 
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        โดยมกีารคาดการณ์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (X) ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม (Y) ดงันี้ 
        1.  ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา 
(Different interest Rate) กล่าวคอืถ้าอตัราดอกเบีย้ภายในประเทศไทยสูงกว่าอตัราดอกเบี้ย
ของสหรฐัอเมรกิา กจ็ะสามารถดงึดูดนักลงทุนใหน้ าเงนิทุนมาลงทุนภายในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากได้ผลตอบแทนทีด่กีว่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณความต้องการเงนิบาททีเ่พิม่ขึน้ 
ค่าเงนิบาทกจ็ะแขง็ค่าขึน้ ดงันัน้ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยจะมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม
กบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลารส์หรฐั 
 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบัอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิาไม่มี
ความสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิามี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
 
        2.  อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ถา้อตัราเงนิเฟ้อภายในประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่
สูงขึ้น จะสะท้อนถึงระดับราคาสินค้าภายในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเงินเฟ้อใน
ต่างประเทศไม่ไดสู้งขึน้ตาม ราคาสนิคา้ในต่างประเทศเมื่อเทยีบกบัในประเทศ จะเสมอืนว่าถูก
ลง ดงันัน้จงึมแีนวโน้มการน าเขา้มากยิง่ขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งซือ้เงนิตราต่างประเทศ ท าใหม้ี
ความต้องการเงนิตราต่างประเทศมากขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบท าให้ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง ดงันัน้
อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทและ
เงนิดอลลารส์หรฐั 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: อตัราเงนิเฟ้อไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ 
 
        3.  ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) ถ้าดุลบญัชเีดนิสะพดัของประเทศเกนิดุล 
หมายความว่ามกีารไหลเข้ามาของเงินตราต่างประเทศมากกว่าการไหลออกของเงินตร า
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มรีายได้สุทธิเพิ่มขึ้น และการไหลเข้ามาของเงนิตราต่างประเทศที่
มากกว่าไหลออกดงักล่าวนัน้ส่งผลให้ภายในประเทศมเีงนิทุนส ารองเพิม่ขึ้น น าไปสู่การเงนิ
เพิ่มขึ้นของอุปทานเงินตราต่างประเทศ มีผลท าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ดังนัน้ดุลบัญชี
เดนิสะพดัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิ
ดอลลารส์หรฐั 
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        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: ดุลบญัชเีดนิสะพดัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ  
H1: ดุลบญัชเีดนิสะพดัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ 
 
        4.  ดุลการคา้ (Balance of Trade) ผลต่างระหว่างมลูค่าการส่งออกและมลูค่าการน าเขา้
ในแต่ละปี กรณีของการเกนิดุลมลูค่าการส่งออกสนิคา้และบรกิารสูงกว่ามลูค่าการน าเขา้สนิคา้
และบรกิาร จากต่างประเทศ จะน ามาซึง่การไหลเขา้ของเงนิตราต่างประเทศ ส่งผลใหอุ้ปทาน
เงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ มผีลท าใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ ดงันัน้ดุลการคา้มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลารส์หรฐั 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: ดุลการคา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: ดุลการคา้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
 
        5.  อตัราการคา้ (Terms of Trade) อตัราส่วนของดชันีราคาสนิคา้ส่งออกและดชันีราคา
สนิคา้น าเขา้ อตัราการค้าของประเทศหนึ่งจะดขีึน้หากราคาสนิค้าส่งออกเพิม่ขึน้มากกว่าราคา
สนิค้าน าเข้า ความแตกต่างของดชันีราคาสินค้าออกและสินค้าเข้าจะมผีลต่อดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงนิของประเทศ ในกรณีที่ดชันีราคาสนิคา้ส่งออกเพิม่สูงกว่าการเพิม่ของดชันีราคา
สนิคา้น าเขา้ ถ้าความยดืหยุ่นของอุปสงคข์องสนิคา้ส่งออกมากกว่า จะท าใหม้ลูค่าการส่งออก
ของไทยลดลง ดุลบญัชเีดนิสะพดัขาดดุล มผีลท าใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่าลง ดงันัน้อตัราการค้ามี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลารส์หรฐั 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: อตัราการคา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: อตัราการค้ามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ 
 
        6.  หนี้สาธารณะ (Public debt) ประเทศทีม่หีนี้สาธารณะอยู่ในระดบัสูงหมายถงึการที่
จะต้องแบกรบัภาระทางการเงนิส าหรบัโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่หากภายในประเทศมี
หนี้สาธารณะในระดบัสูงอาจท าให้นักลงทุนเสยีความเชื่อมัน่ และเคลื่อนย้ายเงนิทุนออกนอก
ประเทศ เพราะการที่มหีน้ีสาธารณะในระดบัสูงอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงนิเฟ้อได้ ซึ่งการที่เกิด
ภาวะเงนิเฟ้อและเงนิทุนไหลออกนอกประเทศมากกว่าไหลเขา้ มผีลท าใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่าลง 
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ดงันัน้หน้ีสาธาณะมคีวามสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิ
บาทและเงนิดอลลารส์หรฐั 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: หนี้สาธารณะไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: หนี้สาธารณะมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ 
 
        7.  เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) เงนิทุนส ารองระหว่าง
ประเทศแหล่งหลกัๆมาจากการที่ประเทศมดีุลบญัชสีะพดัเกนิดุลและการที่มกีารไหลเขา้ของ
เงนิทุนมากกว่าการไหลออก ด้วยสองแหล่งนี้จะท าให้ประเทศมเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ
เพิม่ขึ้น ซึ่งมผีลกระทบท าให้ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น ดงันัน้เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลาร์
สหรฐั 
        สมตฐิานในการทดลอง 
Ho: เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ  
H1: เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อ
ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
 
ตารางที ่5 สรปุความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม 

ปจัจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั (เครื่องหมาย 
+)  

-อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) 
-หนี้สาธารณะ (Public debt) 
-อตัราการคา้ (Terms of Trade) 

ค ว า ม สัม พัน ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม 
(เครือ่งหมาย –) 

-ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทย
กับอัตราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมริกา (Different 
interest Rate) 
-ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) 
-ดุลการคา้ (Balance of Trade) 
-เ งินทุนส ารองระหว่ างประเทศ  (Foreign 
exchange reserves) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
        การศกึษาเชงิปรมิาณและใชว้ธิทีางเศรษฐมติใินการศกึษา โดยใชส้มการถดถอยเชงิซอ้น 
(Multiple Regression) มาประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม ดว้ยวธิี
ก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพื่อค านวณค่าทางสถติิและหา
ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ ทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
        การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิในอดตีของตวัแปรทุกตวัที่ก าหนดไว้ แล้วน ามา
ค านวณหาค่าสมัประสทิธิ ์ (Parameters) ทีบ่่งบอกลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่สนใจ 
ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary data) วธิเีกบ็รวบรวมจะท าการเกบ็
ขอ้มูลโดยใช้ขอ้มูลสถติขิองตวัแปรอสิระและตวัแปรตามทัง้หมดเป็นรายเดอืน ตัง้แต่ เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน โดยการเกบ็ขอ้มลูที่
น ามาใชศ้กึษา มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางที ่6 แหล่งทีม่าของตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ 
ตวัแปร แหล่งท่ีมา 
ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทย
กบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (Different 
interest Rate) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (www2.bot.or.th) 

อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) กระทรวงพาณชิย ์(www.indexpr.moc.go.th) 
ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www2.bot.or.th) 
ดุลการคา้ (Balance of Trade) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www2.bot.or.th) 
อตัราการคา้ (Terms of Trade) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www2.bot.or.th) 
หนี้สาธารณะ  (Public debt) ส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ

(www.pdmo.go.th) 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign 
exchange reserves) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (www2.bot.or.th) 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 
        ในการศกึษาเรื่อง “การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ” เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษาใน จะท าการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธิกีาร
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) โดยการน าเอาปจัจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่ออตัรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ  
(X) โดยใช้ข้อมูลรายเดือนมาวิเคราะห์ตามทฤษฎีสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple 
Regression) มาประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระที่มต่ีอตวัแปรตามด้วยวธิกี าลงัสอง
น้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares: OLS) เพื่อค านวณค่าทางสถติแิละหาความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรต่างๆ ทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น แลว้น าผลทีไ่ดม้าสรุปและอธบิายถงึความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรอสิระ (X) ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม (Y) ขัน้ตอนการวเิคราะห ์มดีงันี้ 
        ขัน้ท่ี 1 การวเิคราะห์ค่าสถติเิบื้องต้น โดยใช้การวเิคราะห์สมการเส้นตรงเชงิถดถอย
เชงิเดยีวทลีะตวัแปรในการวเิคราะห ์เพื่อหาค่าสงูสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรอสิระ (X) และ
ตวัแปรตาม (Y) 
        ขัน้ท่ี 2 ทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของขอ้มลูดว้ยวธิ ีAugmented Dickey Fuller Test 
(ADF test) เพื่อป้องกนัผลการศกึษามคี่าเกนิจรงิ (Spurious Regression) งานวจิยัจงึควร
ทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของตวัแปรที่น ามาท าการทดสอบก่อน ขอ้มูลอนุกรมเวลาที่มี
ลกัษณะนิ่ง (Stationary) คอืการทีข่อ้มลูอนุกรมเวลาอยู่ในสมดุลสภาพในเชงิสถติิ (Statistical 
Equilibrium) กล่าวคอืขอ้มลูอนุกรมเวลาจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ซึง่การ
ทดสอบยนูิทรทูเป็นวธิทีีใ่ชท้ดสอบหาค่าความนิ่งของขอ้มลูโดยงานวจิัยนี้ใชว้ธิกีารทดสอบของ 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) เพื่อทดสอบความนิ่งของขอ้มลู ค่าทางสถติขิอง Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) จะมคี่าเป็นลบ และถ้ายิง่มคี่าเป็นลบมากเท่าไหร่ หมายถงึการปฏเิสธ
สมมตฐิานของการทดสอบความนิ่งหรอืยนูิทรทูของขอ้มลูทีร่ะดบันยัส าคญัตามทีก่ าหนด สมการ
ทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็นดงันี้ 

Xt = α Xt-1 + et 
โดยที ่  Xt และ Xt-1:  ขอ้มลูอนุกรมเวลา ณ เวลาที ่t และ t-1 

et :  ความคลาดเคลื่อนเชงิสุ่ม (Random error) 
α :  สมัประสทิธ์อิตัสหสมัพนัธ ์(Autocorrelation coefficient) 
สมมตฐิานในการทดสอบ  

H0:  = 1 
H1: α < 1; -1 < α < 1 
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ในการทดสอบสมมตฐิานเป็นการทดสอบว่าตวัแปรทีศ่กึษามยีนูิทรทูหรอืไม่ สามารถพจิารณาได ้
จากค่า α ถ้ายอมรบัสมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) นัน่คอื α = 1หมายความว่าตวัแปรที่
ศกึษา Xt มยีนูิทรทูหรอืมลีกัษณะไม่นิ่งแต่ถ้าปฏเิสธสมมตฐิานหลกั และยอมรบัสมมตฐิานรอง
นัน่คอื α < 1จะหมายความว่าตวัแปรทีศ่กึษา Xt ไม่มยีนูิทรทูหรอืมลีกัษณะนิ่งแลว้สามารถ
น ามาท าการทดสอบในแบบจ าลองต่อไปได ้
        ขัน้ท่ี 3 การทดสอบหาความสมัพนัธ์ (Correlation) ระหว่างตวัแปรเป็นการศกึษาระดบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปโดยที ่ r คอืค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ วธิกีาร
ทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง Pearson (Pearson’s correlation coefficient testing) 
เป็นวธิกีารทดสอบทางสถติทิีใ่ชว้ดัความสมัพนัธห์รอืการไปดว้ยดว้ยกนัระหว่าง  2 ตวัแปร มี
พืน้ฐานมาจากวธิขีองความแปรปรวนร่วม (Covariance) วธินีี้จะใหข้อ้มลูของขนาด และทศิทาง
ของความสมัพนัธข์องตวัแปร ระดบัความสมัพนัธจ์ะมคี่าระหว่าง -1 0 และ +1 โดยทีห่าก r = -1 
แสดงว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงกนัขา้มกนัอย่างสมบูรณ์ r = 0 แสดงว่าตวัแปร
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั และ r = +1 แสดงว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอย่าง
สมบรูณ์ การทดสอบน้ีจะช่วยพฒันาความมปีระสทิธภิาพของแบบจ าลองผ่านการอธบิายบางตวั
แปรทีส่ามารถอธบิายไดด้้วยตวัแปรอื่นในแบบจ าลอง ซึ่งหากพบว่าตวัแปรใดมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์มาก (มากกว่า + 0.8) ก็สามารถตดัตวัแปรดงักล่าวออกจากแบบจ าลองได้เพื่อ
ป้องกนัการเกดิปญัหา Multicollinearity 
        ขัน้ท่ี 4 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อประมาณค่า
สมัประสทิธิต่์างๆ ของปจัจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่ออตัราแลกเปลี่ยนของเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯสรา้งสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (X) ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม (Y) ณ ระดบั
นยัส าคญั 95% โดยวธิกีารเลอืกแบบคดัเลอืกเขา้ (Enter Selection) วธิกีารนี้จะเป็นการเลอืกตวั
แปรพยากรณ์เขา้สมการดว้ยการวเิคราะหเ์พยีงขัน้ตอนเดยีว แสดงสมการไดด้งันี้  

สมการปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
 

THB: USD = α + β1interest + β 2INF + β3CA + β 4BOT + β 5TOT + β 6PD + β 7FER 
 
 โดยก าหนดให ้
THB:USD : อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
Interest : ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา 
INF :  อตัราเงนิเฟ้อ 
CA :  ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
BOT :  ดุลการคา้ 
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TOT :  อตัราการคา้ 
PD :  หนี้สาธารณะ   
FER :  เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 
        ขัน้ท่ี 5 สถติทิดสอบ F-test เป็นการทดสอบสมการว่าตวัแปรอสิระทัง้หมดส่งผลต่อตวัแปร
ตามหรอืไม ่ 

โดยตัง้สมมตฐิานดงันี้ 
H0 : β1 = β2 = ……= βk = 0 
H1 : ม ีβi อยา่งน้อย 1 ค่าที ่≠ 0 ; i = 1,2,…..,k 
ผลการทดสอบสมมตฐิานมดีงันี้ คอื 
5.1 ยอมรบัสมมตฐิาน H0 : β1 = β2 = ……= βk = 0 ซึง่สรุปไดว้่าตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม
ไมม่คีวามสมัพนัธใ์นรปูเชงิเสน้ 
5.2 ปฏเิสธสมมตฐิาน H0 หรอืยอมรบัสมมตฐิาน H1 ซึง่สรปุไดว้่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวั
มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในรูปเชงิเสน้ จงึต้องมกีารทดสอบต่อไปว่าตวัแปรอสิระตวัใดทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามโดยใชส้ถติทิดสอบ t-test 
        ขัน้ท่ี 6 ท าการทดสอบนัยส าคญัของสมัประสทิธิก์ารถดถอย เพื่อตรวจสอบว่าตวัแปรอสิระ 
(X) สามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ไดห้รอืไม่ ดว้ยสถติ ิ T (T-Statistic) ณ ระดบันัยส าคญั 
95% สมตฐิานในการทดลอง 

โดยตัง้สมมตฐิานดงันี้ 
H0 : βi = 0 
H1 : βi ≠ 0 ; i = 1,2,…..,k 
ผลการทดสอบสมมตฐิานมดีงันี้ คอื 
6.1 ยอมรบัสมมตฐิาน H0 : βi = 0 ซึง่สรุปไดว้่าตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามไม่มคีวามสมัพนัธ์
ในรปูเชงิเสน้ 
6.2 ปฏเิสธสมมตฐิาน H0 หรอืยอมรบัสมมตฐิาน H1 ซึง่สรุปไดว้่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตามในรปูเชงิเสน้ 
        ขัน้ท่ี 7 สมัประสทิธก์ารตดัสนิใจ (Coefficient of Determination: R2) คอืค่าทีอ่ธบิายว่า 
ตวัแปรอสิระทุกตวัในสมการถดถอยมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามกีเ่ปอรเ์ซนต์ 
ถา้ R2 มคี่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ตวัแปรอสิระมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามมาก 
ถา้ R2 มคี่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่า ตวัแปรอสิระมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามน้อย 
        ขัน้ท่ี 8 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ ซึง่ประกอบดว้ยเงื่อนไข
ดงันี้ 
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8.1 ค่าความคลาดเคลื่อนต้องเป็นอสิระจากกนั (ค่าเฉลีย่ของค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0) 
เป็นการตรวจสอบว่าเกดิปญัหา Autocorrelation หรอืไม่ โดยพจิารณาจากค่า Durbin-Watson 
Test ซึง่มหีลกัในการพจิารณาคอื ถา้ค่า D.W. ≅ 2 จะถอืว่าไมเ่กดิปญัหา Autocorrelation 

ปญัหาเรือ่ง Autocorrelation สมตฐิาน คอื  
H0: ไมเ่กดิปญัหา Autocorrelation 
H1: เกดิปญัหา Autocorrelation 
8.2 ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอสิระกนั โดยพจิารณาจากค่า F-Statistic ว่าปฏเิสธหรอืไม่ โดย
ทดสอบสมมตฐิาน ณ ระดบันัยส าคญั 95% ถ้าค่า P-Value มคี่ามากกว่า 0.05 จะไม่ปฏเิสธ คอื
ไม่ม ีAuto correlation แต่ถ้าค่า P-Value มคี่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏเิสธคอืม ีAuto Correlation 
ซึง่หากเกดิปญัหา Auto Correlation จะแก้ไขปญัหาดงักล่าวโดยวธิกีารเพิม่ Autoregressive 
ล าดบัขัน้ที่1 (First Order Regressive) หรอืทีเ่รยีกว่า AR (1) และเพิม่Autoregressive ล าดบั
ขัน้ที2่ (Second Order Autoregressive) หรอืทีเ่รยีกว่า AR (2) ตามล าดบั 
 
การน าเสนอข้อมลู 
 
        จากการทบทวนทฤษฎ ีวรรณกรรม และผลการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง หลงัจากนัน้จงึท าการเก็บ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และสรปุความสมัพนัธเ์ป็นตาราง 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
        ในการศกึษาเรื่อง “การศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ” ในบทนี้จะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขัน้ตอน
การศกึษา โดยใชส้มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) มาประมาณค่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตามดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares: OLS) 
เพื่อค านวณค่าทางสถติแิละอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ ทีม่ผีลต่อ อตัราแลกเปลีย่น 
ตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน เพื่อ
ทดสอบว่าปจัจยัทางเศรษฐกจิต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบั
อตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (Different interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ดุล
บญัชเีดนิสะพดั (Current Account) ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการคา้ (Terms of 
Trade) หนี้สาธารณะ  (Public debt) และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange 
reserves) มปีจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และ
ทดสอบว่าเป็นไปตามสมมตฐิาน ตามแบบจ าลองทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ 

 

1. ผลการวิเคราะหค่์าสถิติเบือ้งต้น 
 
        การวเิคราะหค์่าสถติเิบือ้งตน้ โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการเสน้ตรงเชงิถดถอยเชงิเดยีวทลีะ
ตวัแปรในการวเิคราะห์ เพื่อหาค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรอสิระ (X) และตวัแปร
ตาม (Y) ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 
ตารางที ่7 การวเิคราะหค์่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรต่างๆ 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std.Deviation 
EXTHBUSD 33.1928 32.7400 39.6200 29.0800 2.3669 

DIR 0.7546 1.0000 2.7500 -3.0000 1.3776 
INF 0.1914 0.2000 2.1000 -3.0000 0.5670 
CA 34.2879 32.2800 283.1300 -108.8700 58.8238 

BOT 14.3296 14.4200 32.8800 -4.8000 6.9216 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 

ทีม่า: จากการค านวณ 
จากตารางที ่7 สามารถอธบิายรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรไดด้งันี้ 
 
ตวัแปรตาม (Dependent variable: Y)  
 
        อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EXTHBUSD) พบว่า มคี่าเฉลี่ย 
(Mean) 33.19 ค่าฐานนิยม (Median) 32.74 ค่าสูงสุด (Maximum) 39.62 ค่าต ่าสุด (Minimum) 
29.08 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.37 
 
ตวัแปรอิสระ (Independent variable: X) 
 
        ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา 
(Different interest Rate : DIR) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่0.75% ค่าฐานนิยม (Median) 
อยู่ที ่ 1.00% ค่าสูงสุด (Maximum) อยู่ที ่ 2.75% ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ที ่ -3.00% และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยูท่ี ่1.38% 
        อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate : INF) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่0.19% ค่าฐานนิยม 
(Median) อยู่ที ่0.20% ค่าสูงสุด (Maximum) อยู่ที ่2.10% ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ที ่ -3.00% 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยูท่ี ่0.57% 
        ดุลบญัชเีดนิสะพดั (Current Account : CA) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่ 34.29 
พนัล้านบาท ค่าฐานนิยม (Median) อยู่ที่ 32.28 พนัล้านบาท (Maximum) อยู่ที่ 283.13 
พนัลา้นบาท ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ที ่ -108.87 พนัลา้นบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) อยูท่ี ่58.82 พนัลา้นบาท 
        ดุลการคา้ (Balance of Trade : BOT) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่ 14.33 พนัลา้น
บาท  ค่าฐานนิยม (Median) อยู่ที ่ 14.42 พนัลา้นบาท (Maximum) อยู่ที ่ 32.88 พนัลา้นบาท 
ค่าต ่าสุด (Minimum) อยูท่ี ่-4.80 พนัลา้นบาท และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
อยูท่ี ่6.92 พนัลา้นบาท 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std.Deviation 
TOT 104.0444 102.9100 118.1700 99.0100 4.4452 
PD 302.2682 299.5200 447.8300 188.3600 81.2695 

FER 4.5354 5.1800 6.2700 2.0800 1.2392 
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        อตัราการคา้ (Terms of Trade : TOT) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่รอ้ยละ 104.04 
ค่าฐานนิยม (Median) อยู่ที่ รอ้ยละ 102.91 (Maximum) อยู่ที่ รอ้ยละ  118.17 ค่าต ่าสุด 
(Minimum) อยู่ที ่รอ้ยละ  99.01 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ที ่รอ้ยละ 
4.45 
        หนี้สาธารณะ  (Public debt : PD) พบว่า มคี่าเฉลีย่ (Mean) อยู่ที ่302.27 หมื่นลา้นบาท  
ค่าฐานนิยม (Median) อยูท่ี ่299.52 หมื่นลา้นบาท (Maximum) อยู่ที ่447.83 หมื่นลา้นบาท ค่า
ต ่าสุด (Minimum) อยู่ที่ 188.36 หมื่นล้านบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) อยูท่ี ่81.27 หมืน่ลา้นบาท 
        เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves : FER) พบว่า มคี่าเฉลีย่ 
(Mean) อยู่ที ่4.54 ลา้นลา้นบาท  ค่าฐานนิยม (Median) อยู่ที ่5.18 ลา้นลา้นบาท (Maximum) 
อยู่ที ่ 6.27 ล้านล้านบาท ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ที ่ 2.08 ลา้นลา้นบาท และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) อยูท่ี ่1.24 ลา้นลา้นบาท 
 
2. ผลการวิเคราะหค์วามน่ิงของข้อมลูหรือยูนิทรทู (Unit Root Test) 
 
        ในการทดสอบยนูิทรทูของขอ้มูลเพื่อตรวจสอบว่าขอ้มลูที่จะน ามาใชม้ลีกัษณะนิ่งหรอืไม ่
โดยการท าการทดสอบดว้ยวธิี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) จะท าการทดสอบว่า
แบบจ าลองที่เหมาะสมนัน้ มจีุดตดัแกนและแนวโน้มเวลาหรอืไม่ โดยใช้แบบจ าลองคือ 
ปราศจากจุดตดัแกนและแนวโน้ม (without trend and intercept) มจีุดตดัแกนและแนวโน้ม 
(with trend and intercept) และมจีุดตดัแต่ปราศจากแนวโน้ม (with intercept but without 
trend) ซึง่การทดสอบการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller test ดงักล่าวจะท าการเลอืก lag 
length หรอืตวัล่า ซึ่งในวธิกีารนี้เราจะท าการก าหนดค่าความล่าสูงสุดที่ 12 เนื่องจากใน
การศกึษาครัง้นี้ขอ้มลูทีน่ ามาศกึษานัน้เป็นขอ้มลูรายเดอืน จงึก าหนดใหม้คีวามล่าของขอ้มลูใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยท าการพจิารณาค่าตวัล่า (Lag Length) อตัโนมตั ิ(Automatic based on 
SIC, MAXLAG=12) ส่วนการพจิารณาความนิ่งของขอ้มูลนัน้ วเิคราะหไ์ดจ้ากการพจิารณา
เปรยีบเทยีบค่าสถติ ิ Augmented Dickey-Fuller test statistic กบัค่าสถติ ิMacKinnon critical 
ณ ระดบันัยส าคญั รอ้ยละ 1, รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 10 ของแบบจ าลอง ถ้าค่าสถติ ิAugmented 
Dickey-Fuller test statistic มคี่ามากกว่าค่า MacKinnon critical แสดงว่ายอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และ ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) ดงันัน้ขอ้มลูอนุกรมเวลา (time series) นัน้มี
ลกัษณะไม่นิ่ง (non-stationary) ซึง่เราจะท าการแก้ไขไดโ้ดยการท า differencing ล าดบัที ่ 1 
หรอืล าดบัถดัไปจนกว่า ค่าสถติ ิ Augmented Dickey-Fuller test statistic จะมคี่าน้อยกว่าค่า 



50 
 

MacKinnon critical ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า
ขอ้มลูอนุกรมเวลานัน้จะมลีกัษณะน่ิง (Stationary) ซึง่ผลการทดสอบยนูิทรทูไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่8 การทดสอบ Unit Root Test โดยใชว้ธิ ีAugmented Dickey-Fuller 

Variable Lag ADF Test Statistic t-Statistic Prob. Critical Value ระดบัท่ีผลการทดสอบ 
Stationary  1% 5% 10% 

EXTHBUSD 0 Constant and Trend -7.591262  0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First Difference 
DIR 0 Constant and Trend -6.815302 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First Difference 
INF 0 Constant and Trend -7.329403 0.0000 -4.033727 -3.446464 -3.148223 Level 
CA 0 Constant and Trend -5.970412 0.0000 -4.033727 -3.446464 -3.148223 Level 

BOT 1 Constant and Trend -4.742448 0.0010 -4.034356 -3.446765 -3.148399 Level 
TOT 0 Constant and Trend -8.012776 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First Difference 
PD 0 Constant and Trend -9.403919 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First Difference 

FER 0 Constant and Trend -8.853993 0.0000 -4.034356 -3.446765 -3.148399 First Difference 
ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ Lag Length หมายถงึ จ านวน lag order ทีเ่หมาะสมของขอ้มลู ทีถู่กเลอืกโดยอตัโนมตัใินแบบจ าลอง (Automatic based on SIC, 
MAXLAG=12) 
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        จากตารางที ่2 พบว่าการทดสอบยนูิทรทูของขอ้มลูตวัแปร อตัราเงนิเฟ้อ (INF) ดุลบญัชี
เดนิสะพดั (CA) และดุลการคา้ (BOT) ที ่ Order of Integration เท่ากบั 0 หรอื I(0) นัน้ค่า
สมับูรณ์ของ ADF-Statistic มคี่ามากกว่าค่าสถติ ิMacKinnon Critical Value ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติริอ้ยละ 1, 5 และ 10 กล่าวคอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั แสดงว่าขอ้มลูมคีุณสมบตั ิ
Stationary ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติริอ้ยละ 1, 5 และ 10 ณ ระดบัของขอ้มลู (At Level)  
        ส่วนตวัแปร อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EXTHBUSD) ส่วนต่าง
ระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมรกิา (DIR) อตัราการค้า 
(TOT) หนี้สาธารณะ (PD) และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) ที ่ Order of Integration 
เท่ากบั 0 หรอื I(0) นัน่ค่าสมับูรณ์ของ ADF-Statistic มคี่าน้อยกว่าค่าสมับูรณ์ของ MacKinnon 
Critical Value ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติริอ้ยละ 1, 5 และ 10 กล่าวคอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
แสดงว่า ขอ้มลูอนุกรมเวลามลีกัษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติริอ้ยละ 
1, 5 และ 10  เมื่อพบว่าขอ้มลูมลีกัษณะไม่นิ่งทีร่ะดบั I(0) จงึน าขอ้มลูทดสอบที่ Order of 
Integration ที่สูงขึน้ คอืที่ Order of Integrationเท่ากบั 1 หรอื I(1) พบว่าตวัแปร อตัรา
แลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EXTHBUSD) ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ใน
ประเทศไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา (DIR) อตัราการคา้ (TOT) หนี้สาธารณะ (PD) 
และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) ที ่ Order of Integration เท่ากบั 1 หรอื I(1) นัน่ค่า
สมับูรณ์ของ ADF-Statistic มคี่ามากกว่า ค่าสถติ ิMacKinnon Critical Value ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติริอ้ยละ 1, 5 และ 10 กล่าวคอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั แสดงว่า ขอ้มูลมคีุณสมบตั ิ
Stationary ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติริอ้ยละ 1, 5 และ 10 ณ ระดบัของขอ้มลู (At First 
Difference) 
 
3. ผลการวิเคราะหค่์าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ  
 
        การตรวจสอบปญัหา Multicollinearity โดยพจิารณาจากค่า Correlation Matrix ของตวั 
แปรอสิระ ทัง้ 7 ตวั ซึง่ผลการทดสอบไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่9 ความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระในสมการ 

 D(DIR) INF CA BOT D(TOT) D(PD) D(FER) 
D(DIR)  1.000000  0.078075 -0.127987  0.118631 -0.131390 -0.077440  0.235223 

INF  0.078075  1.000000 -0.069638  0.026534 -0.365661  0.043575  0.116254 
CA -0.127987 -0.069638  1.000000 -0.211704  0.151704  0.031979  0.259102 
BOT  0.118631  0.026534 -0.211704  1.000000 -0.116190 -0.056628 -0.105010 
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D(TOT) -0.131390 -0.365661  0.151704 -0.116190  1.000000  0.139444 -0.150402 
D(PD) -0.077440  0.043575  0.031979 -0.056628  0.139444  1.000000 -0.010163 
D(FER)  0.235223  0.116254  0.259102 -0.105010 -0.150402 -0.010163  1.000000 
ทีม่า: จากการค านวณ  
        จากตารางที ่9 พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระทุกตวัมคี่าน้อยกว่า 
0.80 แสดงว่าตวัแปรดงักล่าวเป็นอสิระซึ่งกนัและกนั หรอืไม่มคีวามสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัใน
รปูแบบเชงิเสน้ ดงันัน้ สรุปได้ว่า ไม่เกดิปญัหา Multicollinearity ซึง่สามารถหาค่าสมัประสทิธิ ์
ไดทุ้กตวัแปร 
 
4. สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ(X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) 
 
        สรา้งสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (X) ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม (Y) โดยน าตวั
แปรอสิระทัง้ 7 ตวัแปร และตวัแปรตามทีผ่่านการทดสอบปญัหา Multicollinearity มาสรา้งเป็น
สมการไดด้งันี้ 
 
สมการท่ี 1  
EXTHBUSD = 0.0462 - 0.0576DIR - 0.0329INF - 0.0008CA - 0.0046BOT 

  (0.4395)   (-0.2912)      (-0.4378)     (-1.2159)    (-0.7760) 
+ 0.1197 TOT - 0.0005PD + 0.4034 FER 

     (2.3844)*    (-0.0579)         (0.7446) 
F-Statistic   = 1.3149 (Sig. = 0.2494) 
R2    = 0.0735 
Adjusted R2  = 0.0176 
Durbin-Watson  = 1.1897 
N    = 125 
ตวัเลขในวงเลบ็หมายถงึค่า T-Statistic ของสมัประสทิธิต์วัแปร 
*  แสดงนยัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญั 95% 
 
        ทดสอบความมสีหสมัพนัธข์องขอ้มลู (Autocorrelation) โดยใชส้ถติทิดสอบของ Durbin-
Watson ปรากฏว่าค่า Durbin-Watson มคี่าเท่ากบั 1.1897 จากการเปิดตาราง ค่า Durbin-
Watson ตอ้งอยูร่ะหว่าง 1.832-2.363 ดงันัน้จงึเกดิปญัหา Autocorrelation 
        ท าการแกไ้ขปญัหาความคลาดเคลื่อนทีม่คีวามสมัพนัธห์่างกนั 1 ช่วงเวลา ดว้ยการเพิม่ 
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Autoregressive ล าดบัขัน้ที่ 1 (First Order Regressive) หรอืทีเ่รยีกว่า AR (1) เขา้ไปใน
สมการ จะไดส้มการที ่2 ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 
 
สมการท่ี 2  
EXTHBUSD = 0.0549 + 0.0621DIR + 0.0115INF - 0.0007CA - 0.0051BOT 

  (0.4878)    (0.3105)        (0.1573)     (-0.8994)     (-0.8766) 
+ 0.1371 TOT - 0.0022PD + 0.4219 FER 

     (2.9970)*    (-0.2694)         (4.8458) 
F-Statistic   = 4.2789 (Sig. = 0.0002) 
R2    = 0.2309 
Adjusted R2  = 0.1770 
Durbin-Watson  = 1.8502 
N    = 125 
ตวัเลขในวงเลบ็หมายถงึค่า T-Statistic ของสมัประสทิธิต์วัแปร 
*  แสดงนยัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญั 95% 
 
         การค านวณหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ โดยการท า Multiple Regression และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืทางสถติขิองสมการถดถอยดว้ยสถติทิดสอบ F-Test และ T-Test จาก
ขอ้มลู สามารถสรุปไดว้่า การใชส้ถติทิดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของทัง้
สมการ ผลการค านวณจะไดค้่า F = 4.2789  และไดค้่านัยส าคญัทางสถติิ = 0.0002 ซึง่ค่า
นัยส าคญัทางสถติทิีค่ านวณไดน้ัน้น้อยกว่า 0.01 จงึส่งผลใหป้ฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0: ไม่มตีวั
แปรอสิระใดๆ ที่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ แต่จะยอมรบั
สมมตฐิานรอง H1: มตีวัแปรอสิระอยา่งน้อย 1 ตวั มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ  อย่างมนีัยส าคญั ณ ระดบันัยส าคญั 95% โดยค่า R2 = 0.2309 หมายความว่า 
ตวัแปรอสิระทุกตวัสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม ได้รอ้ยละ 23.09 โดยค่า 
Durbin-Watson ทีไ่ดจ้ากการศกึษาเท่ากบั 1.8502 ซึง่เป็นค่า Durbin-Watson ทีอ่ยู่ระหว่าง 
1.832-2.363 จงึท าใหต้วัแปรทีน่ ามาใช้ ไม่เกดิปญัหา Autocorrelation หลงัจากนัน้จะใช้ T-Stat 
ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ (X) ทีม่ต่ีอตวัแปรตาม (Y) ทลีะคู่   
        ผลการวเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ เมือ่พจิารณาจากสมการที ่2 พบว่าปจัจยัทางเศรษฐกจิ 1 ปจัจยั ดงันี้ 
 
        อตัราการค้า (TOT) สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อ
ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ (EXTHBUSD) ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญั 95% โดย
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มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.1371 กล่าวคอื ถ้าอตัราการคา้ เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 1 จะมผีลท าให้
อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เปลีย่นแปลงไป 0.1371 บาท ในทศิทาง
เดยีวกนั ซึง่ตรงตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
        นอกจากนี้ การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระแต่ละคู่พบว่าไม่เกดิปญัหา
ความสมัพนัธก์นั (Correlation) ระหว่างตวัแปรอสิระ  



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        จากผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ” โดยท าการศกึษาปจัจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่ออตัรา
แลกเปลี่ยน ได้แก่ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอตัราดอกเบี้ยใน
สหรฐัอเมรกิา (Different interest Rate) อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
(Current Account) ดุลการคา้ (Balance of Trade) อตัราการค้า (Terms of Trade) หนี้
สาธารณะ (Public debt) และเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) โดย
ใชส้มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Squares:OLS) ขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 จ านวน 125 เดอืน 

 
สรปุผลการศึกษา 

 
        จากผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ สามารถ
วเิคราะหแ์ละสรุปผล ไดด้งันี้ 
ตารางที ่10 สรปุและเปรยีบเทยีบค่าสมัประสทิธข์องตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
 

ตวัแปร 
EXTHBUSD 

ค่าสมัประสิทธ์ิ สมมติฐาน 
DIR 0.0621 X 
INF 0.0115 X 
CA - 0.0007 X 

BOT - 0.0051 X 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 
ตวัแปร EXTHBUSD 

ค่าสมัประสิทธ์ิ สมมติฐาน 
TOT 0.1371* / 
PD - 0.0022 X 

FER 0.4219 X 
ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ :  * แสดงนยัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญั 95% 

/ แสดงความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
X แสดงไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

 
จากตารางที่ 10 จะเหน็ได้ว่าอตัราการคา้ มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ ณ ระดบันัยส าคญั 95% และมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
อตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มคี่า R2

 เท่ากบั 0.2309 แสดงใหเ้หน็ว่า 
ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายตวัแปรตามได้รอ้ยละ 23.09 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 76.91 เกดิจาก
ปจัจยัอื่น โดยอตัราการคา้ มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ณ 
ระดบันยัส าคญั 0.0002 มทีศิทางเดยีวกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 
อภิปรายผล 

 
ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ และมีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 

        อตัราการค้า ( TOT ) มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎกีารส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน 
(Exchange Rate Pass –Through: ERPT)   ทีอ่ธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิคา้และ
อตัราแลกเปลี่ยน โดยทฤษฎดีงักล่าวได้อธบิายว่า การส่งผ่านของการเปลีย่นแปลงในอตัรา
แลกเปลีย่น หมายถงึ ระดบัการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้น าเขา้และส่งออก ซึง่เป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีด่ชันีราคาสนิคา้ส่งออกเพิม่สูงกว่าการเพิม่ของดชันี
ราคาสนิค้าน าเขา้ ถ้าความยดืหยุ่นของอุปสงคข์องสนิค้าส่งออกมากกว่า จะท าให้มูลค่าการ
ส่งออกลดลง ดุลบญัชเีดนิสะพดัขาดดุล มผีลท าให้ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง ดงันัน้อตัราการค้ามี
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ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทและเงนิดอลลารส์หรฐั 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ธนานันท์ กมลรตัน์มงคล และคณะ (2554) ที่ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 
ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 

 
        ดลุการค้า (BOT) ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่ตามทฤษฎคีวามเสมอภาคของอ านาจซือ้ (Purchasing Power Parity : 
PPP) ที่อธบิายความเชื่อมโยงระหว่างระดบัราคาและอตัราแลกเปลี่ยน  โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า
ระดบัราคาสนิค้าของประเทศเป็นสิง่ส าคญัที่สุดในการก าหนดระดบัอตัราแลกเปลี่ยน ดงันัน้
อตัราแลกเปลี่ยนที่ดุลยภาพจงึเชื่อมโยงกับ PPP  ซึ่งทฤษฎีนี้มรีากฐานมาจากการศึกษาค่า
เงนิตราผ่านอุปสงคเ์งนิตราต่างประเทศ  หากมคีวามต้องการเงนิตราต่างประเทศเพื่อซือ้สนิค้า
และบรกิารจากประเทศคู่ค้า  นัน่คอือ านาจซื้อระหว่างประเทศ  “International Purchasing 
Power” เป็นตวัก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนที่ดุลยภาพ ซึ่งเป็นจุดที่อ านาจซื้อในประเทศเท่ากบั
อ านาจซื้อในต่างประเทศ  ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนจะมกีารปรบัตวัผ่านอ านาจซื้อ  หรอืระดบั
ราคาสนิคา้ ดงันัน้ดุลการคา้ จงึไมม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
        ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบี้ยในสหรฐัอเมริกา 
(Different interest Rate) ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ย (The 
Interest - Rate Parity Theory ) กล่าวว่าอตัราแลกเปลีย่นจะปรบัเปลีย่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ ความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัย์ จะมผีล
ท าใหน้กัลงทุนเคลื่อนยา้ยเงนิทุนจากประเทศทีม่อีตัราดอกเบีย้ต ่าไปสู่ประเทศทีม่อีตัราดอกเบีย้
สงู ทัง้นี้เพื่อแสวงหาก าไร ซึง่การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนดงักล่าวจะมผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่น 
การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนระหว่างประเทศนัน้ จะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราความแตกต่างระหว่าง
อตัราแลกเปลีย่นทนัท ี (Spot Rate) และอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า (Forward Rate) ซึง่อตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าวก าหนดโดยธนาคารกลางของประเทศนัน้ๆ ถ้าหากให้ปจัจยัอื่นๆคงที่ โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารเขา้แทรกแซงดว้ยการใช้นโยบายการเงนิ (Monetary Policy) 
เช่น นโยบายอตัราดอกเบีย้ ซึง่เป็นหน่ึงปจัจยัพืน้ฐานในการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น เพื่อรกัษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทให้เหมาะสมมีเสถียรภาพ ดังนัน้ส่วนต่างระหว่างอัตรา
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ดอกเบีย้ในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิา จงึไมม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่าง
ค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
ธนินทร์ฐั รตันพงศ์ภญิโญ (2551) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อมัพุชนิี ฉันทฤธานนท ์
(2553) น ้าเพชร นิ่มนวลด,ีกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2555) 
 
        อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ไม่มผีลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งตามแนวคดิทฤษฎอี านาจซื้อเสมอภาคแบบ
เปรยีบเทยีบ (The Relative Purchasing Power Parity) เปอรเ์ซน็ต์การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราสองสกุลจะเท่ากบัเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของอตัราเงนิเฟ้อระหว่างสอง
ประเทศนัน้แต่มเีครือ่งหมายหรอืทศิทางตรงกนัขา้ม หรอืกล่าวคอืถา้ประเทศหน่ึงมอีตัราเงนิเฟ้อ
สูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง ค่าเงนิตราของประเทศที่มอีตัราเงนิเฟ้อสูงกว่าจะลดลงเมื่อเทยีบกบั
ค่าเงนิของประเทศที่มอีตัราเงนิเฟ้อต ่ากว่าเป็นเปอรเ์ซน็ต์ที่เท่ากบัความแตกต่างของอตัราเงนิ
เฟ้อของสองประเทศนัน้ โดยอตัราแลกเปลีย่นจะปรบัตวัไปตามสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 
โดยรฐับาลและธนาคารกลางส่วนใหญ่ใช้นโยบายการเงนิเพื่อควบคุมอตัราเงนิเฟ้อ ตวัอย่างเช่น 
ธนาคารกลางเพิม่อตัราดอกเบีย้ ชะลอหรอืหยุดการผลติเงนิ เพื่อใหเ้กดิการลดปรมิาณของเงนิ
ในระบบ  ดงันัน้อัตราเงนิเฟ้อ จงึไม่มผีลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ รตนวรรณ  รื่นสุคนธ์ 
(2557) กรรณกิา ศรสีงัขง์าม,กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2557) แต่ไมส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ นิภาพร โชตพิฤกษวนั (2554) ดวงพร แซ่ตัง้ (2553) 
 
        ดลุบญัชีเดินสะพดั (Current Account) ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงนิบาท
ต่อดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่ตามแนวคดิบญัชดีุลช าระเงนิระหว่างประเทศ 
(Balance of Payments Account) ดุลบญัชเีดนิสะพดัคอืมูลค่าการส่งออกหกัดว้ยมูลค่าการ
น าเขา้ ซึง่กเ็ป็นส่วนหนึ่งของดุลบญัชกีารช าระเงนิ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัดุลบญัชี
เดนิสะพดั ย่อมส่งผลต่อรายไดป้ระชาชาตแิละภาวะเศรษฐกจิของประเทศดว้ย ซึง่มผีลต่อเนื่อง
ไปถึงการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทในตลาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารเข้า
แทรกแซงดว้ยการใชน้โยบายการเงนิ (Monetary Policy) เพื่อกระตุ้นกจิกรรมทางการตลาด 
เช่น นโยบายอตัราดอกเบี้ย ซึง่เป็นหน่ึงปจัจยัพืน้ฐานในการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น และมี
บทบาทส าคญัต่อการเคลื่อนไหวของเงนิทุนระหว่างประเทศ เพื่อรกัษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทใหเ้หมาะสมมเีสถยีรภาพและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลา ดงันัน้ดุล
บญัชเีดนิสะพดั จงึไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ รตนวรรณ  รื่นสุคนธ์ (2557) นิภาพร โชติ
พฤกษวนั (2554) อมัพุชนิี ฉนัทฤธานนท ์(2553) 

https://en.wikipedia.org/wiki/monetary_policy
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        หน้ีสาธารณะ (Public debt) ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่จากการทีภ่าพรวมเศรษฐกจิทุกภาคส่วนทัว่โลก เกดิการ
ชะลอตวัไมว่่าจะเศรษฐกจิทางโซนยโุรป และ ตะวนัตก ประเทศมหาอ านาจอย่่างสหรฐัฯอเมรกิา 
เองกไ็ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิกรซี และ EU ทีส่่งผลกระทบไม่ใช่แค่ชาตติะวนัตกและ
ยุโรป ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิเอเชยีเอง ที่นักลงทุนทัง้หลายเกดิความไม่เชื่อมัน่ เกดิการ
ชะลอการลงทุนต่างๆ และผู้บรโิภคเองก็ชะลอการบรโิภคหรือลงทุนในทรพัย์สนิต่างๆ ท าให่้ 
ภาคอุตสาหกรรมเองลดการผลติลง นักลงทุนเองก็ชะลอการลงทุน ซึ่งจากเหตุการณ์ดงักล่าว
การที่หนี้สาธารณะของประเทศมจี านวนมาก อาจเป็นเพียงหนึ่งส่วนในการท าให้นักลงทุน
ต่างชาตชิะลอการลงทุน ซึ่งอาจจะต้องน าหลายๆปจัจยัเช่นปจัจยัเศรษฐกจิโลกดงักล่าวขา้งต้น 
มาพจิารณาร่วมดว้ย ดงันัน้ หนี้สาธารณะจงึไม่มผีลต่อการอตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาท
ต่อดอลลารส์หรฐัฯ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 
        เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (FER) ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งตามทฤษฎีบญัชีดุลช าระเงินระหว่างประเทศ 
(Balance of Payments Account) บญัชเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศขึน้อยู่กบัการเกนิดุลหรอื
ขาดดุลของบญัชเีดนิสะพดัและบญัชเีงนิทุนและการเงนิ รวมถึงการก าหนดนโยบายอตัรา
แลกเปลีย่นของธนาคารกลางด้วย ซึง่ระบบอตัราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกนั ดุลการช าระเงนิที่
เปลีย่นแปลงไปกส็่งผลต่ออตัราแลกเปลีย่นไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ จงึ
ไมม่ผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ น ้าเพชร นิ่มนวลด,ีกติตพินัธ ์ คงสวสัดิเ์กยีรต ิ (2555) แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ธนินทร์ฐั รตันพงศภ์ญิโญ (2551) 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้น้ี  
 
        จากการศึกษาศึกษาปจัจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัฯ แสดงให้เหน็ว่าผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัเงนิตราต่างประเทศ สามารถน าอตัรา
การค้าไปใช้คาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ผล
การศึกษาครัง้นี้เป็นประโยน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกดิขึ้นจากความผนัผวนของค่าเงนิ และน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการลงทุนทีเ่กี่ยวกบัเงนิตราต่างประเทศ แต่เนื่องจากบางช่วงเวลาของขอ้มลูในการศกึษา 
เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยและทัว่โลกประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลากหลาย
เหตุการณ์ด้วยกัน ท าให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่ส งบทาง
การเมอืงต่างๆ ท าให้รฐับาลและธนาคารกลางแห่งประเทศไทยมกีารใช้มาตรการและนโยบาย
ทางการเงนิต่างๆเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลอื เช่น การควบคุมปรมิาณเงนิและอตัราดอกเบี้ย
นโยบาย ซึง่ท าใหอ้ตัราแลกเปลีย่นไม่สามารถปรบัตวัตามปจัจยัทางเศรษฐกจิต่างๆไดอ้ย่างเสร ี
ดงันัน้ผูท้ีต่อ้งการน าผลการศกึษาไปใช ้ควรน าเอาขอ้จ ากดัและเงื่อนไขต่างๆดงักล่าวขัน้ต้นเขา้
มาพจิารณาเพิม่เตมิดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 
        1.  ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป สามารถศกึษาอตัราแลกเปลีย่นของค่าเงนิบาทเทยีบกบั 
เงนิตราต่างประเทศสกุลอื่นๆทีส่ าคญั 

        2.  ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ควรน าปจัจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวเนื่องมาร่วมพจิาราณาดว้ย เช่น 
ปจัจยัทางสภาพแวดลอ้ม ปจัจยัทางการเมอืง เช่น สภาวะทางการเมอืง นโยบายหรอืมาตรการ
ต่างๆของรฐับาลทีเ่ขา้มาแทรกแซง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น ณ 
เวลานัน้ ๆ ซึง่จะช่วยใหส้ามารถอธบิายปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นไดด้ขีึน้ 

        3.  ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป อาจท าการทดลองศกึษาขอ้มลูในหลายรปูแบบ เช่น แบบ
รายไตรมาสและรายปี ร่วมกบัขอ้มูลรายเดอืน และท าการเปรยีบเทยีบของข้อมูลในช่วงเวลา
เดยีวกนั ตามฐานช่วงระยะเวลา เพื่อทีอ่าจไดผ้ลการวเิคราะหท์ีแ่มน่ย ามากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมลูสถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

Month EXTHBUSD DIR INF CA BOT TOT PD FER 

ม.ค. 2549 39.62 -1.01 0.20 6.66 16.41 104.06 188.36 2.08 
ก.พ. 2549 39.41 -1.25 0.30 12.65 18.43 104.33 190.39 2.14 
มี.ค. 2549 38.98 -1.04 1.00 10.24 17.42 104.15 191.57 2.14 
เม.ย. 2549 37.99 -1.00 1.20 -24.48 19.58 103.53 192.75 2.15 
พ.ค. 2549 38.01 -1.17 0.70 -50.66 20.45 102.92 194.28 2.20 
มิ.ย. 2549 38.35 -1.02 0.00 -11.24 18.98 103.47 193.83 2.22 
ก.ค. 2549 38.00 -1.25 0.20 -1.89 25.35 102.47 195.30 2.22 
ส.ค. 2549 37.64 -1.25 0.10 16.44 21.88 101.50 195.67 2.23 
ก.ย. 2549 37.43 -1.25 -0.30 31.88 24.30 100.96 196.73 2.31 
ต.ค. 2549 37.34 -1.25 0.40 30.33 22.63 103.07 197.07 2.29 
พ.ย. 2549 36.54 -1.25 -0.10 43.80 19.51 102.22 196.12 2.32 
ธ.ค. 2549 35.83 -1.25 -0.10 20.81 17.89 102.91 195.40 2.41 
ม.ค. 2550 35.97 -1.50 -0.30 46.81 12.72 104.91 196.93 2.39 
ก.พ. 2550 35.74 -1.75 -0.40 45.17 15.26 105.72 199.22 2.41 
มี.ค. 2550 35.06 -1.75 0.70 65.10 14.14 105.83 205.63 2.48 
เม.ย. 2550 34.87 -2.25 1.00 -5.59 14.85 105.43 204.60 2.47 
พ.ค. 2550 34.62 -2.75 0.80 -3.18 15.37 105.12 206.55 2.46 
มิ.ย. 2550 34.58 -2.75 0.00 41.13 15.52 104.30 203.16 2.52 
ก.ค. 2550 33.71 -3.00 0.00 25.21 13.32 101.98 203.52 2.50 
ส.ค. 2550 34.20 -2.76 -0.50 26.15 17.59 102.24 204.48 2.55 
ก.ย. 2550 34.26 -2.28 0.60 70.49 15.67 101.96 205.16 2.76 
ต.ค. 2550 34.17 -1.99 0.90 73.69 12.24 101.80 204.20 2.80 
พ.ย. 2550 33.88 -1.75 0.40 84.26 13.16 101.00 204.90 2.86 
ธ.ค. 2550 33.70 -1.57 0.10 67.09 14.61 100.00 205.26 2.95 
ม.ค. 2551 33.18 -1.20 0.80 47.96 19.48 100.37 209.59 3.06 
ก.พ. 2551 32.60 -0.25 0.70 29.63 11.46 100.48 210.83 3.20 
มี.ค. 2551 31.46 0.23 0.60 34.50 19.02 100.00 214.05 3.46 
เม.ย. 2551 31.59 0.76 1.80 -43.88 17.02 100.35 217.80 3.48 
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Month EXTHBUSD DIR INF CA BOT TOT PD FER 
มี.ค. 2551 31.46 0.23 0.60 34.50 19.02 100.00 214.05 3.46 
เม.ย. 2551 31.59 0.76 1.80 -43.88 17.02 100.35 217.80 3.48 
พ.ค. 2551 32.11 1.00 2.10 34.54 20.56 100.80 218.08 3.53 
มิ.ย. 2551 33.20 1.00 1.20 13.36 15.85 100.00 215.87 3.54 
ก.ค. 2551 33.50 1.25 0.30 -14.73 14.41 99.12 212.76 3.51 
ส.ค. 2551 33.86 1.50 -3.00 -14.87 21.76 101.35 213.36 3.45 
ก.ย. 2551 34.29 1.50 0.20 -4.72 19.28 103.14 216.10 3.48 
ต.ค. 2551 34.43 1.96 -1.20 -33.84 21.17 102.88 212.98 3.60 
พ.ย. 2551 35.09 2.50 -1.20 -29.81 8.24 103.08 212.73 3.76 
ธ.ค. 2551 35.04 1.89 -1.60 8.37 13.57 104.18 213.46 3.87 
ม.ค. 2552 34.92 1.50 0.00 92.92 7.93 104.68 220.82 3.86 
ก.พ. 2552 35.33 1.00 1.00 166.23 3.48 105.87 228.70 4.08 
มี.ค. 2552 35.78 1.00 0.50 95.62 9.08 104.57 236.43 4.12 
เม.ย. 2552 35.46 0.75 1.00 18.21 8.73 104.91 244.52 4.12 
พ.ค. 2552 34.57 0.75 -0.30 58.32 10.51 104.81 247.90 4.17 
มิ.ย. 2552 34.14 0.75 0.40 33.39 10.31 103.24 246.39 4.11 
ก.ค. 2552 34.05 0.75 0.00 27.94 12.27 103.49 258.99 4.20 
ส.ค. 2552 34.02 0.75 0.40 68.45 11.83 103.53 260.91 4.33 
ก.ย. 2552 33.83 0.75 0.20 41.84 12.62 103.76 258.66 4.42 
ต.ค. 2552 33.41 0.75 0.20 81.15 16.59 104.32 258.46 4.52 
พ.ย. 2552 33.28 0.75 0.30 48.94 16.71 103.69 257.97 4.64 
ธ.ค. 2552 33.23 0.75 -0.10 32.28 19.65 104.83 258.77 4.62 
ม.ค. 2553 33.04 0.75 0.60 63.30 17.94 105.50 264.48 4.72 
ก.พ. 2553 33.15 0.66 0.56 45.46 19.37 106.41 271.35 4.69 
มี.ค. 2553 32.51 0.50 0.23 40.16 17.92 106.16 276.20 4.66 
เม.ย. 2553 32.29 0.50 0.50 -21.27 10.18 105.07 277.39 4.77 
พ.ค. 2553 32.39 0.50 0.20 27.94 16.62 105.30 280.67 4.67 
มิ.ย. 2553 32.47 0.50 0.26 15.59 14.42 105.31 286.47 4.76 
ก.ค. 2553 32.33 0.75 0.16 -37.71 21.26 104.95 290.96 4.89 
ส.ค. 2553 31.74 1.00 0.23 1.27 16.27 104.46 293.36 4.86 
ก.ย. 2553 30.83 1.00 -0.07 76.30 18.21 105.34 290.75 4.96 
ต.ค. 2553 29.97 1.00 0.03 78.94 20.82 105.26 289.18 5.13 
พ.ย. 2553 29.89 1.00 0.21 26.25 19.79 105.22 290.47 5.07 
ธ.ค. 2553 30.12 1.25 0.16 42.44 23.24 104.62 300.25 5.19 
ม.ค. 2554 30.58 1.50 0.54 11.06 10.51 104.36 298.44 5.42 
ก.พ. 2554 30.72 1.50 0.40 76.89 23.41 104.32 298.81 5.49 
มี.ค. 2554 30.37 1.75 0.49 36.22 6.58 102.90 298.86 5.50 
เม.ย. 2554 30.05 2.00 1.38 -18.42 25.42 101.32 299.52 5.68 
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Month EXTHBUSD DIR INF CA BOT TOT PD FER 
พ.ค. 2554 30.25 2.00 0.34 -36.49 24.57 100.50 301.65 5.62 
มิ.ย. 2554 30.52 2.25 0.13 42.82 12.17 100.91 300.04 5.68 
ก.ค. 2554 30.07 2.50 0.18 48.22 32.88 100.30 301.69 5.58 
ส.ค. 2554 29.88 2.75 0.43 -56.06 7.22 99.70 301.03 5.65 
ก.ย. 2554 30.42 2.75 -0.33 -31.45 29.26 100.00 317.78 5.61 
ต.ค. 2554 30.89 2.75 0.19 78.60 30.28 99.80 309.30 5.59 
พ.ย. 2554 30.96 2.50 0.21 63.86 28.69 99.30 308.74 5.56 
ธ.ค. 2554 31.22 2.50 -0.48 77.54 26.42 99.10 308.88 5.55 
ม.ค. 2555 31.58 2.25 0.39 36.87 20.48 99.20 311.68 5.54 
ก.พ. 2555 30.73 2.25 0.37 35.02 26.67 99.40 314.33 5.46 
มี.ค. 2555 30.70 2.25 0.59 -44.21 9.32 99.01 326.81 5.53 
เม.ย. 2555 30.89 2.25 0.42 -54.80 13.03 99.21 340.98 5.50 
พ.ค. 2555 31.34 2.25 0.39 -47.71 20.36 99.41 343.03 5.48 
มิ.ย. 2555 31.66 2.25 0.16 13.62 16.46 100.40 350.61 5.56 
ก.ค. 2555 31.65 2.25 0.35 -5.82 17.59 100.40 357.10 5.54 
ส.ค. 2555 31.44 2.25 0.40 7.48 1.66 100.50 362.94 5.62 
ก.ย. 2555 31.00 2.25 0.34 32.97 12.74 100.30 351.48 5.66 
ต.ค. 2555 30.69 2.00 0.13 -26.56 12.20 100.50 340.24 5.57 
พ.ย. 2555 30.71 2.00 -0.35 24.59 18.20 100.81 345.94 5.57 
ธ.ค. 2555 30.64 2.00 0.39 -20.62 8.94 101.31 351.68 5.56 
ม.ค. 2556 30.07 2.00 0.16 -105.47 16.98 101.42 353.09 5.41 
ก.พ. 2556 29.83 2.00 0.21 7.08 11.68 101.31 355.53 5.34 
มี.ค. 2556 29.52 2.00 0.07 8.84 7.29 101.52 356.30 5.21 
เม.ย. 2556 29.08 2.00 0.16 -108.87 3.07 101.83 358.95 5.23 
พ.ค. 2556 29.78 1.75 0.24 -49.58 11.17 102.46 360.90 5.29 
มิ.ย. 2556 30.84 1.75 0.15 -18.55 16.20 102.79 365.72 5.32 
ก.ค. 2556 31.13 1.75 0.10 -17.36 7.56 102.69 364.09 5.40 
ส.ค. 2556 31.61 1.75 -0.01 48.67 8.27 101.74 367.95 5.42 
ก.ย. 2556 31.71 1.75 0.16 -13.25 13.14 101.33 377.48 5.41 
ต.ค. 2556 31.22 1.75 0.17 -3.70 15.81 101.02 376.88 5.35 
พ.ย. 2556 31.64 1.50 0.09 59.98 14.45 101.12 379.79 5.38 
ธ.ค. 2556 32.35 1.50 0.14 58.06 18.88 101.23 382.82 5.49 
ม.ค. 2557 32.94 1.50 0.42 2.59 13.35 101.23 384.03 5.51 
ก.พ. 2557 32.65 1.50 0.23 162.35 8.66 100.92 390.72 5.49 
มี.ค. 2557 32.39 1.25 0.22 52.35 10.63 101.33 392.02 5.43 
เม.ย. 2557 32.32 1.25 0.50 -27.79 8.63 101.75 395.82 5.46 
พ.ค. 2557 32.53 1.25 0.40 -35.05 5.96 101.65 390.94 5.50 
มิ.ย. 2557 32.51 1.25 -0.10 59.97 6.25 101.44 393.43 5.46 
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Month EXTHBUSD DIR INF CA BOT TOT PD FER 
ก.ค. 2557 32.10 1.25 -0.08 -9.97 -4.80 101.64 392.48 5.42 
ส.ค. 2557 32.01 1.25 -0.08 23.44 15.84 101.85 392.42 5.35 
ก.ย. 2557 32.19 1.25 -0.17 -5.31 11.01 102.60 396.52 5.23 
ต.ค. 2557 32.46 1.25 -0.10 72.93 12.85 103.69 395.32 5.22 
พ.ย. 2557 32.79 1.25 -0.12 29.48 19.86 105.39 394.90 5.20 
ธ.ค. 2557 32.91 1.25 -0.50 168.52 9.91 107.63 395.44 5.18 
ม.ค. 2558 32.74 1.25 -0.59 103.82 5.09 111.49 399.63 5.09 
ก.พ. 2558 32.57 1.25 0.12 138.08 -3.16 111.12 406.90 5.08 
มี.ค. 2558 32.63 1.00 0.17 89.14 10.63 111.88 409.31 5.09 
เม.ย. 2558 32.52 0.75 0.02 38.58 4.12 111.11 413.68 5.30 
พ.ค. 2558 33.56 0.75 0.17 75.55 1.02 110.34 406.37 5.34 
มิ.ย. 2558 33.73 0.75 0.10 37.57 13.68 110.20 407.07 5.41 
ก.ค. 2558 34.31 0.75 -0.07 69.49 9.08 110.53 409.36 5.52 
ส.ค. 2558 35.43 0.75 -0.23 93.39 3.38 112.30 411.42 5.59 
ก.ย. 2558 36.02 0.75 -0.05 55.85 10.46 113.69 416.15 5.66 
ต.ค. 2558 35.72 0.75 0.20 167.45 11.83 113.95 425.90 5.63 
พ.ย. 2558 35.78 0.75 -0.32 82.73 4.11 115.38 438.22 5.59 
ธ.ค. 2558 36.01 0.62 -0.39 152.71 7.96 117.06 441.40 5.65 
ม.ค. 2559 36.16 0.50 -0.26 164.46 2.88 118.17 439.04 5.72 
ก.พ. 2559 35.60 0.50 0.15 283.13 1.91 118.15 441.96 6.00 
มี.ค. 2559 35.24 0.50 0.21 188.59 23.20 117.26 443.51 6.17 
เม.ย. 2559 35.09 0.50 0.55 102.91 7.36 116.02 447.83 6.24 
พ.ค. 2559 35.45 0.50 0.56 68.22 5.09 115.43 441.94 6.27 

หน่วย บาท อตัรา
ร้อยละ 

อตัรา
ร้อยละ 

พนัล้าน
บาท 

พนัล้าน
บาท 

อตัรา
ร้อยละ 

พนัล้าน
บาท 

ล้าน
บาท 

หมายเหตุ :  EXTHBUSD : อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทต่อค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ  
DIR : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยกับอัตราดอกเบี้ยใน
สหรฐัอเมรกิา 
INF : อตัราเงนิเฟ้อ 
CA : ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
BOT : ดุลการคา้ 
TOT : อตัราการคา้ 
PD : หนี้สาธารณะ   
FER : เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 

 



ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบ 

 

ค่าสถิติเบือ้งต้นของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

Date: 02/25/17   Time: 13:13 

Sample: 2549M01 2559M05       
         
          EXTHBUSD DIR INF CA BOT TOT PD FER 
         
          Mean  33.19280  0.754640  0.191440  34.28792  14.32960  104.0444  302.2682  4.535440 

 Median  32.74000  1.000000  0.200000  32.28000  14.42000  102.9100  299.5200  5.180000 

 Maximum  39.62000  2.750000  2.100000  283.1300  32.88000  118.1700  447.8300  6.270000 

 Minimum  29.08000 -3.000000 -3.000000 -108.8700 -4.800000  99.01000  188.3600  2.080000 

 Std. Dev.  2.366915  1.377552  0.567005  58.82378  6.921577  4.445239  81.26954  1.239206 

 Skewness  0.589524 -0.967344 -1.240083  0.862148 -0.025470  1.591777  0.119151 -0.782421 

 Kurtosis  2.790952  3.164582  11.80486  5.277215  3.064947  5.034908  1.651466  2.144496 

         

 Jarque-Bera  7.468003  19.63598  435.8165  42.49431  0.035484  74.35347  9.767348  16.56572 

 Probability  0.023897  0.000054  0.000000  0.000000  0.982414  0.000000  0.007569  0.000253 

         

 Sum  4149.100  94.33000  23.93000  4285.990  1791.200  13005.55  37783.53  566.9300 

 Sum Sq. Dev.  694.6837  235.3085  39.86534  429069.4  5940.620  2450.258  818987.6  190.4183 

         

 Observations  125  125  125  125  125  125  125  125 
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Augmented Dickey-Fuller Test 
 

(EXTHBUSD) 
Null Hypothesis: D(EXTHBUSD) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.591262  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EXTHBUSD,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:01  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(EXTHBUSD(-1)) -0.649610 0.085573 -7.591262 0.0000 

C -0.161576 0.077124 -2.095017 0.0383 
@TREND("2549M01") 0.002259 0.001065 2.121351 0.0359 

     
     R-squared 0.324455     Mean dependent var 0.004634 

Adjusted R-squared 0.313196     S.D. dependent var 0.487273 
S.E. of regression 0.403821     Akaike info criterion 1.048396 
Sum squared resid 19.56854     Schwarz criterion 1.116986 
Log likelihood -61.47638     Hannan-Quinn criter. 1.076258 
F-statistic 28.81722     Durbin-Watson stat 1.858039 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(DIR) 
 
Null Hypothesis: D(DIR) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.815302  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(DIR,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:04  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(DIR(-1)) -0.549499 0.080627 -6.815302 0.0000 

C 0.043364 0.034903 1.242394 0.2165 
@TREND("2549M01") -0.000550 0.000482 -1.141853 0.2558 

     
     R-squared 0.279268     Mean dependent var 0.001951 

Adjusted R-squared 0.267256     S.D. dependent var 0.219644 
S.E. of regression 0.188017     Akaike info criterion -0.480483 
Sum squared resid 4.242036     Schwarz criterion -0.411893 
Log likelihood 32.54973     Hannan-Quinn criter. -0.452622 
F-statistic 23.24867     Durbin-Watson stat 2.059907 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(INF) 
 
Null Hypothesis: INF has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.329403  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.033727  
 5% level  -3.446464  
 10% level  -3.148223  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(INF)   
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:05  
Sample (adjusted): 2549M02 2559M05  
Included observations: 124 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.618236 0.084350 -7.329403 0.0000 

C 0.211470 0.099292 2.129772 0.0352 
@TREND("2549M01") -0.001473 0.001334 -1.104164 0.2717 

     
     R-squared 0.307514     Mean dependent var 0.002903 

Adjusted R-squared 0.296068     S.D. dependent var 0.624908 
S.E. of regression 0.524302     Akaike info criterion 1.570398 
Sum squared resid 33.26199     Schwarz criterion 1.638631 
Log likelihood -94.36467     Hannan-Quinn criter. 1.598116 
F-statistic 26.86644     Durbin-Watson stat 2.035910 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(CA) 
 
Null Hypothesis: CA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.970412  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.033727  
 5% level  -3.446464  
 10% level  -3.148223  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CA)   
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:06  
Sample (adjusted): 2549M02 2559M05  
Included observations: 124 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CA(-1) -0.455149 0.076234 -5.970412 0.0000 

C 2.748087 8.659842 0.317337 0.7515 
@TREND("2549M01") 0.211679 0.125111 1.691922 0.0932 

     
     R-squared 0.227559     Mean dependent var 0.496452 

Adjusted R-squared 0.214791     S.D. dependent var 54.02504 
S.E. of regression 47.87267     Akaike info criterion 10.59886 
Sum squared resid 277306.9     Schwarz criterion 10.66710 
Log likelihood -654.1295     Hannan-Quinn criter. 10.62658 
F-statistic 17.82312     Durbin-Watson stat 2.108809 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(BOT) 
 
Null Hypothesis: BOT has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.742448  0.0010 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(BOT)   
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:07  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BOT(-1) -0.502358 0.105928 -4.742448 0.0000 

D(BOT(-1)) -0.322453 0.086862 -3.712251 0.0003 
C 9.873320 2.330523 4.236526 0.0000 

@TREND("2549M01") -0.044090 0.017107 -2.577378 0.0112 
     
     R-squared 0.435579     Mean dependent var -0.108455 

Adjusted R-squared 0.421350     S.D. dependent var 7.647748 
S.E. of regression 5.817570     Akaike info criterion 6.391622 
Sum squared resid 4027.450     Schwarz criterion 6.483075 
Log likelihood -389.0848     Hannan-Quinn criter. 6.428770 
F-statistic 30.61184     Durbin-Watson stat 2.081947 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(TOT) 
 
Null Hypothesis: D(TOT) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.012776  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TOT,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:09  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TOT(-1)) -0.701083 0.087496 -8.012776 0.0000 

C -0.141152 0.154916 -0.911148 0.3640 
@TREND("2549M01") 0.003212 0.002169 1.480417 0.1414 

     
     R-squared 0.348582     Mean dependent var -0.006992 

Adjusted R-squared 0.337725     S.D. dependent var 1.029279 
S.E. of regression 0.837630     Akaike info criterion 2.507607 
Sum squared resid 84.19485     Schwarz criterion 2.576197 
Log likelihood -151.2178     Hannan-Quinn criter. 2.535468 
F-statistic 32.10677     Durbin-Watson stat 1.997703 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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(PD) 
 
Null Hypothesis: D(PD) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.403919  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PD,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:10  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PD(-1)) -0.865015 0.091985 -9.403919 0.0000 

C 1.221823 0.808327 1.511545 0.1333 
@TREND("2549M01") 0.008548 0.011133 0.767837 0.4441 

     
     R-squared 0.424505     Mean dependent var -0.064390 

Adjusted R-squared 0.414914     S.D. dependent var 5.695282 
S.E. of regression 4.356375     Akaike info criterion 5.805245 
Sum squared resid 2277.360     Schwarz criterion 5.873835 
Log likelihood -354.0226     Hannan-Quinn criter. 5.833106 
F-statistic 44.25813     Durbin-Watson stat 1.953791 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

 
(FER) 
 
Null Hypothesis: D(FER) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.853993  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.034356  
 5% level  -3.446765  
 10% level  -3.148399  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(FER,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:12  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(FER(-1)) -0.790353 0.089265 -8.853993 0.0000 

C 0.040314 0.015270 2.640143 0.0094 
@TREND("2549M01") -0.000219 0.000203 -1.082296 0.2813 

     
     R-squared 0.395147     Mean dependent var -0.000244 

Adjusted R-squared 0.385066     S.D. dependent var 0.101007 
S.E. of regression 0.079207     Akaike info criterion -2.209407 
Sum squared resid 0.752857     Schwarz criterion -2.140817 
Log likelihood 138.8786     Hannan-Quinn criter. -2.181546 
F-statistic 39.19759     Durbin-Watson stat 2.048597 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Correlation Matrix 

 

 

 D(DIR) INF CA BOT D(TOT) D(PD) D(FER) 

D(DIR)  1.000000  0.078075 -0.127987  0.118631 -0.131390 -0.077440  0.235223 

INF  0.078075  1.000000 -0.069638  0.026534 -0.365661  0.043575  0.116254 

CA -0.127987 -0.069638  1.000000 -0.211704  0.151704  0.031979  0.259102 

BOT  0.118631  0.026534 -0.211704  1.000000 -0.116190 -0.056628 -0.105010 

D(TOT) -0.131390 -0.365661  0.151704 -0.116190  1.000000  0.139444 -0.150402 

D(PD) -0.077440  0.043575  0.031979 -0.056628  0.139444  1.000000 -0.010163 

D(FER)  0.235223  0.116254  0.259102 -0.105010 -0.150402 -0.010163  1.000000 
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ผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ 
 
 
 
Dependent Variable: D(EXTHBUSD)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:40  
Sample (adjusted): 2549M02 2559M05  
Included observations: 124 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.046157 0.105014 0.439530 0.6611 

D(DIR) -0.057647 0.197975 -0.291182 0.7714 
INF -0.032998 0.075379 -0.437768 0.6624 
CA -0.000888 0.000730 -1.215909 0.2265 

BOT -0.004586 0.005910 -0.775989 0.4393 
D(TOT) 0.119724 0.050212 2.384367 0.0187 
D(PD) -0.000536 0.009254 -0.057939 0.9539 

D(FER) 0.403442 0.541752 0.744699 0.4580 
     
     R-squared 0.073515     Mean dependent var -0.033629 

Adjusted R-squared 0.017607     S.D. dependent var 0.443178 
S.E. of regression 0.439260     Akaike info criterion 1.254889 
Sum squared resid 22.38208     Schwarz criterion 1.436842 
Log likelihood -69.80309     Hannan-Quinn criter. 1.328802 
F-statistic 1.314917     Durbin-Watson stat 1.189742 
Prob(F-statistic) 0.249374    
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Dependent Variable: D(EXTHBUSD)  
Method: Least Squares   
Date: 04/05/17   Time: 22:41  
Sample (adjusted): 2549M03 2559M05  
Included observations: 123 after adjustments 
Convergence achieved after 11 iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.054975 0.112701 0.487797 0.6266 

D(DIR) 0.062055 0.199831 0.310534 0.7567 
INF 0.011542 0.073392 0.157264 0.8753 
CA -0.000691 0.000769 -0.899375 0.3703 

BOT -0.005094 0.005812 -0.876553 0.3826 
D(TOT) 0.137133 0.045756 2.997045 0.0033 
D(PD) -0.002208 0.008196 -0.269367 0.7881 

D(FER) 0.069103 0.479893 0.143998 0.8858 
AR(1) 0.421902 0.087065 4.845802 0.0000 

     
     R-squared 0.230933     Mean dependent var -0.032195 

Adjusted R-squared 0.176963     S.D. dependent var 0.444702 
S.E. of regression 0.403440     Akaike info criterion 1.092776 
Sum squared resid 18.55505     Schwarz criterion 1.298546 
Log likelihood -58.20574     Hannan-Quinn criter. 1.176359 
F-statistic 4.278947     Durbin-Watson stat 1.850229 
Prob(F-statistic) 0.000159    

     
     Inverted AR Roots       .42   
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ตารางค่าสถิติ Durbin-Watson ค่าของ dL และ dU ท่ีระดบันัยส าคญั 5%  (k คือ 
จ านวนตวัแปรอิสระ) 

 
แหล่งทีม่า: N.E.Savinand KennethJ. White, “The Durbin-WatsonTest forSerial Correlation withExtremeSampleSizesor 
Many Regressors”,Econometrica,45 (8), Nov.1977,pp. 1989-1996



ประวติัผูศึ้กษา 
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