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คํานํา 

 
 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร มีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารการเงินของ
หนวยเศรษฐกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน 

 เรื่องเกี่ยวกับเงินเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย แตละฝายมีหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกันออกไป 

ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องเงิน จึงควรศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร เพื่อใหทราบความหมาย 

บทบาท หนาที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ เรียนรูระบบการเงินและมาตรฐานเงินตราของประเทศ ศึกษาทฤษฎี
การเงิน วิเคราะหผลกระทบของปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทและหนาที่ของสถาบัน
การเงินทั้งหมดที่กอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินและปริมาณสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ รูจัก
โครงสราง บทบาท หนาที่ของธนาคารกลางและธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องการควบคุมดูแลการทํางานของ
สถาบันการเงิน  ศึกษาเครื่องมือนโยบายการเงินที่ใชควบคุมเสถียรภาพของตลาดการเงินใหเกิดความสมดุลทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัยการควบคุมดวยเครื่องมือทางการเงินระหวางประเทศ 

 ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ยอมจะเปนประโยชนตอผูที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน  และการธนาคารเปน
อยางยิ่ง 
 ผูเขียนตระหนักถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารเปนอยางดี จึงได
รวบรวมขอมูลจากตําราตางๆ ทั้งของไทยและของตางประเทศมาเขียนเปนหนังสือประกอบการสอนใหกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดใชเสริมประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพิ่มเติม 

นอกเหนือไปจากตําราที่มีอยูแลวในหองสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 อนึ่งผูเขียนตองขอขอบคุณคณบดีคณะเศรษฐศาสตรที่ใหโอกาสผลิตหนังสือตําราตามโครงการผลิตตํารา
ของคณะเศรษฐศาสตรตลอดจนอาจารยและเจาหนาที่ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกทานที่ชวยพิมพและ
ตรวจจนหนังสือประกอบการสอนมีความสมบูรณ 
 หากมีขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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