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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินหยวน มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่เปนตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธตออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระหวางเงินบาทกับ
เงินหยวน โดยเลือกศึกษา 5 ปจจัย ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (interbank rate) อัตราเงินเฟอ
(Inflation Rate) ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (real effective exchange rate) มูลคาสินคาสงออกไทย-จีน (export to China)
และดั ช นี ร าคาหุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET Index) โดยข อ มู ล ที่ นํ า มาศึ ก ษาเป น ข อ มู ล ทุ ติ ย
ภูมิ (secondary data) แบบรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนจํานวน 60 เดือน
ทําการวิเคราะหดวยวิธีสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)
จากผลการทดสอบพบวา มีปจจัยทางเศรษฐกิจ 4 ปจจัย ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (IBR)
คาเงินบาทที่แทจริง (REER) มูลคาสินคาสงออกไทย-จีน (XCN) และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินหยวน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 95% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (IBR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -0.148 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คาเงินบาทที่แทจริง (REER) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -0.037 ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม มูลคาสินคาสงออกไทย-จีน (XCN) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.009
ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ 0.001 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนอัตราเงินเฟอ (INF) ไมมีความสัมพันธกันกับ
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินหยวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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Abstract
The study aimed to study economic factors which correlated the international currency exchange rate
between Thai Baht and Chinese Yuan. The 5 factors included the rate of interest charged on short-term loans made
between banks (Interbank Rate: IBR), a measure of how fast a currency loses its value (Inflation Rate: INF), real
value of Baht currency (Real Effective Exchange Rate: REER), value of export products between Thailand and
China (Export to China: XCN) and price of SET Index (SET Index). The study relied on secondary data collected
throughout 60 months, January 2010 to December 2013. The data were analyzed through Multiple Regressions.
The analysis showed that 4 economic factors affecting the exchange rate included the rate of interest
charged on short-term loans made between banks (IBR), real value of Baht currency (REER), value of export
products between Thailand and China (XCN) and price of SET Index (SET) at statistical significance of 95%. The
rate of interest charged on short-term loans made between banks (IBR) had coefficient correlation of -0.148, a
negative correlation. The real value of Baht currency (REER) had coefficient correlation of -0.037, also a negative
correlation. The value of exports product between Thailand - China (XCN) had coefficient correlation of 0.009, a
positive correlation. The price of SET Index (SET) had coefficient correlation of 0.001, a positive correlation. The
inflation rate (INF) which did not have correlation with the currency exchange rate between Baht and Yuan showed
no significance.
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