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1. ทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 
 อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปร (variable) ที่สําคัญในเศรษฐศาสตร์มหภาค 
โดยเฉพาะสํานักเคนส์ (Keynesian) ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างระหว่างภาค
การเงิน (monetary sector) กับภาคการผลิต (real sector) กล่าวคือการ
กําหนดปริมาณเงิน จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่จะนําไปสู่การลงทุนและรายได้
ประชาชาติในที่สุด  
 นอกจากนี้ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป (The general 
equilibrium) ของ John R. Hicks (1939) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีผสมผสาน (synthesis) ระหว่างทฤษฎีของ
คลาสสิกกับทฤษฎีของเคนส์ (Keynes) เข้าด้วยกันก็ได้
ให้ความสําคัญของอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน 

John Richard Hicks 
(1904 – 1989) 



1. ทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 
 สําหรับทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพที่สําคัญมีดังนี้ 
 (1.1) ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิก (Classical Theory) 
 (1.2) ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ (Loanable Fund Theory) 
 (1.3) ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference 
Theory) 

Irving Fisher 
(1867 – 1947) 

 “อัตราดอกเบี้ยคือค่าตอบแทนจากการแลกเปลี่ยน
ระหว่างสินค้าปัจจุบันกับสินค้าอนาคต ซึ่งเหมือนกับทฤษฎีราคา
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทน (premium) ที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าปัจจุบันกับสินค้าอนาคต หรือ
ความพอใจแห่งเวลา (time preference) หรือความไม่อดทน
ของมนุษย์ (human impatience)” (Irving Fisher, 1930) 



1.1 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิก 
 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิกได้รับอิทธิพลมาจาก Irving Fisher 
หรือถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการเงินและอัตราดอกเบี้ย 
 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพถูกกําหนดโดยอุปทานของเงินทุน หมายถึง
อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนความต้องการเงินทุนของภาคธุรกิจหรืออุปสงค์ของเงินทุนจะมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย  
 ดังนั้น เส้นอุปสงค์และอุปทานของเงินทุนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับเส้น
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการทั่วๆ ไป โดยมีข้อสมมติฐานว่าระบบ
เศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่ (full employment) ไม่มีส่วนรั่วไหลของเงิน
ออมหรือไม่มีการถือเงินไว้ (hoarding) ไม่มีแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากเงิน
ออมของผู้ออม และไม่มีการสร้างเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ 



1.1 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิก 
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ถ้าภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจเกิด
การค้นพบเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการแบบใหม่ (new 
innovation) จะส่งผลทําให้ความ
ต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็น D1 

 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของคลาสสิกไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันเนื่องจากมี
ข้อจํากัดมากเกินไป 



1.2 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้
 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้มีพื้นฐานคล้ายกับทฤษฎีของคลาสสิก แต่ได้ตัด
ข้อจํากัดบางประการออกไปและนําตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความจริงของ
ระบบเศรษฐกิจมาประกอบในการวิเคราะห์  
 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่ได้จ่ายเพื่อการออมแต่เป็นการจ่ายสําหรับ
การให้กู้ โดยที่แหล่งเงินทุนจะมาจากที่ใดก็ตามและกู้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 
ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดจากอุปทานของเงินให้กู้ (supply of 
loanable fund) และอุปสงค์ของเงินขอกู้ (demand of loanable fund) 
 - อุปทานของเงินให้กู้จะประกอบด้วยเงินออม (saving : Sa) และการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน (money supply : ∆M) เนื่องจากขยายสินเชื่อใน
ตลาดสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการวิเคราะห์ของทฤษฎีนี้จึงเป็น
ลักษณะของ “flow concept” คือการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง 



1.2 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้
 - อุปสงค์ของเงินกู้จะประกอบด้วยการลงทุน (investment : I) และ
การถือเงินไว้ในมือ (hoarding : H) ถ้าการถือเงินมีค่าเป็นลบจะเรียกว่า 
“dishoarding” ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนนําเงินที่ถือไว้มือออกมาเป็น
เงินทุนที่พร้อมจะให้กู้ หรือเกิดจากประชาชนลดสัดส่วนการถือเงินในมือ ที่จะ
ส่งผลทําให้เงินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น  
 ดังนั้น ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้จึงสามารถแสดงให้อยู่รูปสมการได้ดังนี้ 
    Sa + ∆M = H + I           (1) 
 อย่างไรก็ตามทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ข้างต้นยังไม่สะท้อนถึงสภาพ
เศรษฐกิจในภาพรวม เป็นเพียงทฤษฎีที่อธิบายในส่วนของตลาดสินเชื่อเท่านั้น 
ดังนั้น เพื่อให้ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ได้สะท้อนถึงภาพรวมของระบบเศรษฐกิจที่
แท้จริง (realistic) จึงต้องขยายความของอุปสงค์ของเงินกู้  



1.2 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้
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1.2 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้
 ซึ่งโดยส่วนใหญ่อุปสงค์ของเงินกู้ไม่ใช่เพื่อการลงทุนและการถือเงินไว้
ในมือเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ทั้งการบริโภคและการกู้ยืมของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการกู้ยืมของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างมาก 
 ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ในด้านอุปสงค์ของเงินกู้จะต้อง
คํานึงถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคเศรษฐกิจดังนี้  
 (1) การกู้ของรัฐบาล (Bg) (4) การกู้เพื่อที่พักอาศัย (Bh) 
 (2) การกูข้องผู้บริโภค (Bc) (5) การกู้เพื่อเกร็งกําไร (Bs) 
 (3) การกูข้องธุรกิจ (Bb) 
 ดังนั้น สมการของทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ จึงได้ปรับปรุงให้ใกล้ความ
เป็นจริงมากขึ้นดังนี้ 
  Sa + ∆M = H + I + Bg + Bc + Bb + Bh + Bs               (2) 
  
 



1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 
 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องนี้เป็นทฤษฎีของ จอห์น เมย์นาร์ด 
เคนส์ (John Maynard Keynes, 1936) ซึ่งได้อธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยดุลย
ภาพในตลาดนั้น ถูกกําหนดขึ้นจากเส้นความต้องการถือเงิน (demand for 
money) ตัดกับเส้นอุปทานของเงิน (supply of money)  
 สําหรับความต้องการถือเงินของเคนส ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย (Transaction 
Demand) หมายถึงความต้องการถือเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ ในการดํารงชีพในแต่ละวัน รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องการถือเงินเพื่อ
ใช้หมุนเวียนธุรกิจในแต่ละวันอีกด้วย 
 ดังนั้นความต้องการถือเงินในลักษณะนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
รายได้ และหากอัตราดอกเบี้ยที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการถือเงิน
เพื่อจับจ่ายใช้สอยนี้ในทางผกผันกัน 



1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 
 (2) ความต้องการถือเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Precautionary 
Demand) โดยความต้องการถือเงินในลักษณะนี้ เกิดจากความไม่แน่นอนของ
รายรับและรายจ่ายในอนาคต ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ของแต่
ละบุคคล และผกผันกับอัตราดอกเบี้ย  
 แต่การถือเงินประเภทนี้ อาจไม่ได้ใช้ก็ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีความไหวตัว 
(sensitive) ต่ออัตราดอกเบี้ยไวกว่าความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 (3) ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกําไร (Speculation Demand) 
หมายถึงการที่บุคคลถือเงินไว้เพื่อลงทุนแสวงหากําไร อาทิ ซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ 
เป็นต้น ดังนั้น ความต้องการถือเงินประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตรา
ดอกเบี้ย 



1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 
 ซึ่งความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกําไรนี้ เคนส์ได้ให้ความคิดเห็น
แตกต่างจากทฤษฎีของคลาสสิกอย่างสิ้นเชิง  
 โดยสํานักคลาสสิกเชื่อว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไม่ถือเงินไว้เกินความ
จําเป็นในการจับจ่ายใช้สอย (รวมการถือเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน) ถ้าไม่เช่นนั้น
แล้วจะสูญเสียดอกผลที่ควรจะได้รับ อาทิการลงทุนในหลักทรัพย์ (การถือเงิน
เพื่อเก็งกําไร) ถึงจะได้รับดอกเบี้ยต่ําก็ตามยังดีกว่าที่จะไม่ได้รับอะไรเลย 
 ซึ่งเคนส์อธิบายว่าการลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องคาดคะเนว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนั้นจะต้องไม่สูงขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นถือหลักทรัพย์อยู่ แต่ถ้ากรณี
บุคคลนั้นเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะสูงขึ้นแล้ว บุคคลนั้นควรถือเงินสด
แทนการถือหลักทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
สูงจะทําให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นด้วย แต่ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็น
สิ่งที่รู้และแน่นอน การถือเงินเพื่อการเก็งกําไรจะไม่เกิดขึ้น 



1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 
 สําหรับอุปทานของเงนิ จะประกอบไปด้วยธนบัตร เหรียญกษาปณ์และ
เงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งอุปทานของเงินนี้ ธนาคารกลางสามารถควบคุมได้
โดยการใช้นโยบายการเงิน 
  จากทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องซึ่งมีลักษณะเป็น “stock 
concept” คือปริมาณเงินที่มีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งแตกต่างกับทฤษฎี
ปริมาณเงินให้กู้ที่มีลักษณะเป็น “flow concept”  

Sho-Chieh Tsiang 
(1918 – 1993) 

 อย่างไรก็ตามทฤษฎีทั้งสองเป็นการอธิบายเรื่อง
เดียวกันแต่ใช้วิธีวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองทฤษฎี
สามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี (S.C. 
Tsiang, 1956) 



1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 
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2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 หน่วยเศรษฐกิจที่เกินดุลจะมีการโอนเงินส่วนเกินไปยังหน่วยเศรษฐกิจ
ที่ขาดดุล โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ สําหรับผลตอบแทนและ
มูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดจะมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ 
ดังนี้ 
 (1) ระยะเวลาในการไถ่ถอน 
 ระยะเวลาในการไถ่ถอนอาจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ ซึ่ง
หมายถึงการครบกําหนดระยะเวลาของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นจะต้องซื้อ
หลักทรัพย์นั้นคืนตามราคาหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ที่กําหนดไว้ หรือในบางกรณี
ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนแต่จะจ่ายดอกเบี้ยตลอด ซึ่งตรงกันข้ามกับ
เงินฝากกระแสรายวัน (demand deposit) ที่ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาเช่นกัน 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 (2) สภาพคล่อง 
 สภาพคล่องหมายถึงความยากหรือง่ายในการเปลี่ยนมือหรือ
เปลี่ยนเป็นเงนิสดโดยปราศจากการขาดทุน ซึ่งเงนิเป็นสนิทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
โดยสมบูรณ์ เนื่องจากเงินสามารถนําไปซื้อสินค้าและบริการได้ รวมทั้งสามารถ
ชําระหนี้ในอนาคตได้และมีค่าคงที่ สําหรับหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะต้อง
มีคุณลักษณะดังนี้ 
 (2.1) ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องมีความพร้อมในการที่จะให้ไถ่ถอน
หลักทรัพย์นั้นได้ทุกเวลา 
 (2.2) หลักทรัพย์ควรมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเป็นระยะสั้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะส่งกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 (3) ความปลอดภัย (ความเสี่ยง : Risk) 
 หลักทรัพย์ที่ปลอดภัยนั้นหมายถึงเป็นความปลอดภัยโดยเปรียบเทียบ 
อาทิ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะมีความปลอดภัยสูงด้วยเนื่องจากสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและราคามีเสถียรภาพ แต่หลักทรัพย์บางประเภทถึงจะ
มีสภาพคล่องต่ํา แต่ก็มีความปลอดภัยสูงได้ หมายถึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน หรือสามารถขายต่อได้และไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน 
 ความเสี่ยงต่อการขาดทุนมีอยู่ 2 ประเภทดังนี้ 
 (3.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่
กําหนด (risk of default) ความเสี่ยงประเภทนี้จะแตกต่างกันในแต่ละ
หลักทรัพย์ อาทิ หุ้นกู้ของบริษัทจะมีความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมี
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากหุ้นกู้จะมากกว่าพันธบัตรรัฐบาล (high risk high 
return) 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 (3.2) ความเสี่ยงของตลาด (market risk) ความเสี่ยงประเภทนี้เกิด
จากราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาลดลง ซึ่งความเสี่ยงลักษณะนี้เป็นผลมา
จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นหรือลดลงส่งผลทําให้มูลค่าหลักทรัพย์
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม รวมไปถึงส่วนแปลงเปลี่ยนของทุนใน
ลักษณะของ ส่วนเกินของทุน (capital appreciation) หรือ ส่วนขาดของทุน 
(capital depreciation) สําหรับอัตราผลตอบแทนเรียกว่า อัตราดอกเบี้ย
ประสิทธิภาพ (effective interest rate)  
  ส่วนผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะต้องคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยและ 
ราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (capital gain or 
capital loss) ในส่วนนี้เรียกว่า อัตราผลตอบแทน
เมื่อครบกําหนด (yield to maturity : YTM) 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 สําหรับการออกหลักทรัพย์เพื่อจําหน่าย จะต้องมีการกําหนดจ่าย
ผลตอบแทนที่แน่นอนในแต่ละปี จนถึงครบระยะเวลาในการไถ่ถอน ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนนี้เรียกว่า อัตราคูปอง (coupon rate) และราคาหลักทรัพย์จะ
เรียกว่าราคาหน้าตั๋ว (par value) 
 EX1 หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 
1,000 บาท มีระยะเวลาในการไถ่ถอน 10 ปี และ
กําหนดผลตอบแทนปีละ 60 บาท จงหาอัตราคูปอง 
 par value = 1,000 

 coupon rate = 
60

1,000 = 0.06 = 6% 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 การคํานวณหาผลตอบแทนเมื่อครบกําหนด ต้องคํานึงถึงราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน (current market value) ดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่
ละปี (annual interest receipt) และผลต่างระหว่างราคาหน้าตั๋วกับราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน 
 โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 YTM = 
coupon + par value – market value

n
par value + market value

2
 

 
 n คือจํานวนระยะเวลาในการไถ่ถอน 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 EX2 หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท มีระยะเวลาในการ
ไถ่ถอน 10 ปี และกําหนดผลตอบแทนปีละ 60 บาท ณ ปัจจุบันคือปีที่ 10 ถ้า
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดเท่ากับ 965 บาท จงหาผลตอบแทนเมื่อครบกําหนด 
 par value = 1,000 บาท 
 coupon = 60 บาท 
 capital appreciation = 1,000 – 965 = 35 บาท 

 YTM = 
60 + 35

1
1,000 + 965

2
 =  

60+35
982.5  = 

95
982.5 = 0.0967 = 9.67%  

 EX3 หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท มีระยะเวลาในการ
ไถ่ถอน 10 ปี และกําหนดผลตอบแทนปีละ 60 บาท ณ ปัจจุบันคือปีที่ 10 ถ้า
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดเท่ากับ 1,020 บาท จงหาผลตอบแทนเมื่อครบกําหนด 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 par value = 1,000 บาท  
 coupon = 60 บาท 
 capital depreciation = 1,020 – 1,000 = 20 บาท 

 YTM = 
60 + –20

1
1,000 + 1,020

2
 = 

60–20
1,010  = 

40
1,010 = 0.0396 = 3.96% 

 จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า อัตราคูปองจะมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาใน
การไถ่ถอน ส่วนอัตราดอกเบี้ยประสิทธิภาพจะผันแปรไปตามราคาหลักทรัพย์
ในตลาด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้มูลค่า
ของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
  
  



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
  การคิดมูลค่าปัจจุบันโดยการทอนด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 มูลค่าปัจจุบัน (present value) หมายถึงมูลค่าของเงินจํานวนหนึ่งที่
จะได้รับในอนาคตว่าจะมีค่าเท่าใด ณ ปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดระดับหนึ่ง ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 PVt = 
Ft

(1+r)t               (กรณีที่ได้รับผลตอบแทนครั้งเดียว) 

 PVt = ( 
At

(1+r)t
n
t=1 ) + 

Ft
(1+r)t (กรณีที่ได้รับผลตอบแทนทุกๆปี) 

 โดยที่ PVt คือมูลค่าปัจจุบัน ณ ปีที่ t 
          At คือตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละปี 
  Ft คือจํานวนเงินที่จะได้รับ ณ ปีที่ t 
   r  คืออัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   t  คือระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนตั้งปีที่ 1 ถึงปีที่ n  



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 EX4 นาย A ให้นาย B กู้เงินจํานวนหนึ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี และตกลง
ว่านาย A จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อครบกําหนดนาย B จะต้องนํา
เงินมาคืนจํานวน 1,200 บาท ณ ปัจจุบันนาย B กู้เงินนาย A เท่าใด 

 PVt = 
Ft

(1+r)t 

 PV5 = 
1,200

(1+0.05)5 = 
1,200
1.276 = 940.44 บาท 

 ดังนั้น ณ ปัจจุบันนาย A ให้เงินนาย B กู้เป็นเงิน 940.44 บาทหรือเงนิ
จํานวน 1,200 บาทที่นาย A จะได้รับเมื่อสิ้นปีที่ 5 คิดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันได้ 
940.44 บาท 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 EX5 หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท โดยให้ผลตอบแทน
ปีละ 70 บาท และมีระยะเวลาในการไถ่ถอน 7 ปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เท่ากับร้อยละ 5, 7 และ 10 ตามลําดับ จงหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ 
ปัจจุบัน 
 interest rate 5% 

 PVt = ( 
At

(1+r)t
n
t=1 ) + 

Ft
(1+r)t   

 PV7 = 
70

(1+0.05)1 + 
70

(1+0.05)2 + 
70

(1+0.05)3 + 
70

(1+0.05)4 + 

   
70

(1+0.05)5 + 
70

(1+0.05)6 + 
70

(1+0.05)7 + 
1,000

(1+0.05)7 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 PV7 = 66.67 + 63.49 + 60.47 + 57.59 + 54.85 + 52.23 +  
          49.75 + 710.7 = 1,115.74 บาท 
 interest rate 7% 
 PV7 = 65.42 + 61.14 + 57.14 + 53.40 + 49.91 + 46.64 +  
          43.59 + 622.7 = 1,000 บาท 
 interest rate 10% 
 PV7 = 63.64 + 57.85 + 52.59 + 47.81 + 43.46 + 39.52 +  
          35.92 + 513.2 = 854 บาท 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 ในกรณีที่ ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนของหลักทรัพย์ 
(perpetuity) สูตรในการคํานวณจะมีลักษณะดังนี้ 

P0 = 
A
r   

 โดยที่ P0 คือเงินต้น 
 EX6 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 70 บาทต่อปี ซึ่งคงที่ตลอดจะมี
ค่าดังนี้ 

 P0 = 
70

0.05 = 1,400 บาท (interest rate 5%) 

 P0 = 
70

0.07 = 1,000 บาท (interest rate 7%) 

 P0 = 
70

0.10 = 700 บาท (interest rate 10%) 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับราคาหลักทรัพย์ 
 จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย์
มีความสัมพันธ์ผกผันกัน (inverse relationship) อีกทั้งกรณีที่อัตราดอกเบี้ย
ในตลาดแปลงเปลี่ยนไป มูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่
ถอนเป็นระยะยาวจะได้รับผลกระทบมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่
ถอนเป็นระยะสั้น  
 ส่วนหลักทรัพย์ที่ ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน จะได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากที่สุด ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงของตลาด 
(market risk) 
 สําหรับหลักทรัพย์ที่มีระยะยาวจะมีความเสี่ยงมากกว่าหลักทรัพย์ระยะ
สั้น แต่จะมีโอกาสได้รับกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (capital gain) มากกว่า
ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง 
 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
  อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (nominal interest rate) หมายถึง อัตรา
ดอกเบี้ยที่แสดงอยู่ในรูปของร้อยละของเงิน ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (real 
interest rate) นั้นอยู่ในรูปสินค้าและบริการ ดังนั้นหากทราบอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาก็สามารถแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินให้เป็น
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ ซึ่งจากคล้ายกับค่าจ้างที่แท้จริง (real wage) แต่จะ
ซับซ้อนกว่า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต้องเกี่ยวกับเวลา 2 ช่วง ทั้งต้องแปลง
อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน ณ เวลาให้กู้และ ณ เวลาได้รับชําระคืนเงินกู้ ให้เป็น
ดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน ท่ี
ได้มีการขจัดอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อออกไปแล้ว 
 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 EX7 นาย C ซื้อหลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท กําหนด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และมีระยะเวลาในการไถ่ถอน 1 ปี เมื่อครบ
กําหนด นาย C จะได้รับเงินเท่าใด 
 Pn = P0 (1+r)n  
 P1 = 1,000 (1+0.08)1 = 1,080 บาท 
 จากตัวอย่างนี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินคือ 8% แต่อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงนั้น จะขึ้นอยู่กับดัชนีราคาสินค้าโดยทั่วไป (Price Index) 
 กรณีที่ 1 ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ 8% 
 กรณีที่ 2 หลักจากซื้อหลักทรัพย์แล้วระดับราคาสินค้าและบริการ
โดยทั่วไปสูงขึ้น ร้อยละ 5 (อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 5%) หมายความว่าอํานาจซื้อ
จะลดลง 5% 



2. ผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด 
 ดังนั้นเงินที่ได้รับ 1,080 บาท จะมีอํานาจซื้อที่แท้จริงเหลือเพียง 
1,080/1.05 = 1,028.57 บาทเท่านั้น หรือมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น 2.8% อีกนัย
หนึ่งคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 2.857 
 ด้วยเหตุนี้การคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จะต้องทราบอัตราเงิน
เฟ้อที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสามารถคํานวณได้จากส่วน
ต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินกับอัตราเงินเฟ้อ (Irving Fisher, 1930)  
 จากตัวอย่างข้างต้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามแนวคิดของฟิชเชอร์จะ
มีค่าประมาณร้อยละ 3 แต่หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน
จะมีผลที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้นมีค่าเป็นลบ 
 ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จึงมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนซื้อ
หลักทรัพย์ นอกจากนี้หากคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจะมีผลผลักดัน
ให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนในหลักทรัพย์ 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
  โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการไถ่ถอน (The 

term structure of interest rate) 
 การศึกษาเส้นผลตอบแทน (yield curve) ของหลักทรัพย์ตาม
ระยะเวลาในการไถ่ถอนนั้น มีสมมติฐานว่าหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 
(securities are homogeneous) และปัจจัยอื่นๆ จะต้องมีค่าคงที่ ยกเว้น
ระยะเวลาในการไถ่ถอน ซึ่งอธิบายด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ทฤษฎีการคาดคะเน (Traditional or Expectation Theory) 
 ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ดั้งเดิมโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีของคลาสสิก
ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวสามารถประมาณได้จากผลตอบแทนของ
สินทรัพย์ในระยะสั้นของตลาด ซึ่งการคาดคะเนเช่นนี้ทําให้สามารถหา
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนระหว่างระยะยาวกับระยะสั้นในอนาคตได้ 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 ทฤษฎีการคาดคะเนนี้ภายใต้ข้อสมมติของฟรีดริช ออกัส ลัตซ์ 
(Friedrich August Lutz, 1940) ในบทความ “The Structure of 
Interest Rate” ดังนี้ 

Friedrich August Lutz 
(1901 – 1975) 

 (1.1) บุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงรู้ถึงอัตราดอกเบี้ยระยะ
สั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการคาดคะเนอย่างใกล้เคียง
กับความจริงในตลาด 
 (1.2) การลงทุนทั้งจากผู้ให้กู้และผู้กู้นั้นไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
 (1.3) สามารถแปรเปลี่ยนสินทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งผู้ให้กู้หรือผู้กู้ 
 จากข้อสมมติ อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง  



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อแสวงหาอัตราผลตอบแทนสูงสุดจาก
ระยะเวลาในการถือครอง ผู้ลงทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการ
ไถ่ถอน 1 ปี, 2 ปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับ 
 EX8 สมมติผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่ถอน 1 ปี มี
อัตราผลตอบแทน 3% ต่อปี และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่
ถอน 1 ปีอีกครั้ง โดยมีอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี ดังนั้นในระยะเวลา 2 ปี ผู้
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 4%  
 กําหนด R1 คืออัตราผลตอบแทน ณ ปัจจุบันของหลักทรัพย์ที่มี
ระยะเวลาในการไถ่ถอน 1 ปี 
   r1 คืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบกําหนด
ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่ถอน 1 ปี 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 จาก EX8 R1 = 3%, r1 = 5% 

 ดังนั้น       R2 = 
(R1 + r1)

2  = 
(3+5)

2  = 4% 

 หรือ   (1 + R2) = 
(1 + R1) + (1 + r1)

2  = 
1.03+1.05

2  = 1.04 

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการหาอัตราดอกเบี้ยระยะยาว กรณี 2 ปีด้วย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 2 
ช่วงเวลา แต่อย่างไรก็ตามการหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean) จะมี
ค่าที่ใกล้เคียงมากกว่า 

 ดังนั้น       R2 = R1 x r1 

 หรือ   (1 + R2) = (1 + R1) x (1 + r1) 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
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3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 จากลักษณะทั่วไปของเส้นผลตอบแทน (Common shapes of 
yield curve) แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 คาดคะเนว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นในอนาคตจะสูงขึ้น 
อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ณ ปัจจุบัน 
(ascending yield curve) 
 กรณีที่ 2 คาดคะเนว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นในอนาคตจะลดลง 
อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะอยู่ต่ํากว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้น ณ ปัจจุบัน 
(descending yield curve) 
 กรณีที่ 3 คาดคะเนว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นในอนาคตจะคงที่ 
(fiat yield curve) 
 กรณีที่ 4 คาดคะเนว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นในอนาคตจะสูงขึ้น
ก่อนและลดลงในเวลาต่อมา (humped yield curve) 
 
 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 (2) ทฤษฎีสภาพคล่องหรือค่าชดเชยความเสี่ยง (Liquidity or Risk 
Premium Theory) 
 จากทฤษฎีการคาดคะเนที่ ว่ าหลักทรัพย์ ในตลาดนั้นสามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์อื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ (complete shift ability) 
แต่ทฤษฎีนี้มีข้อโต้แย้งว่า การทดแทนกันอย่างสมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน 
หากจะทดแทนกันได้ก็จะต้องมีใช้จ่ายของการทดแทน ซึ่งหมายถึงค่าชดเชย
ความเสี่ยง  
 เพราะฉะนั้นทฤษฎีการคาดคะเนบริสุทธิ์ (pure expectation 
theory) จะต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามความคิดเห็นของฮิกส์ (John R. 
Hicks) คือหลักทรัพย์ที่มีระยะในการไถ่ถอนยิ่งนานยิ่งมีความเสี่ยงสูง ด้วยเหตุ
นี้ผู้ลงทุนจึงมีความพอใจให้กู้ในระยะสั้น ส่วนผู้ขอกู้มีความพึงพอใจที่จะกู้ใน
ระยะยาว  
 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 ดังนั้นจึงต้องมีค่าชดเชยความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน เพื่อจูงใจให้ซื้อ
หลักทรัพย์ระยะยาว ซึ่งค่าชดเชยความเสี่ยงนี้จะสามารถขจัดความไม่สมบูรณ์
ของการแปรเปลี่ยนหลักทรัพย์ในตลาดได้  
 สมมติผู้ลงทุนคาดคะเนว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคตจะไม่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นตามทฤษฎีการคาดคะเนเส้นผลตอบแทน (Y) จะเป็น
เส้นตรงขนาดแกนนอน แต่ถ้าบวกกับค่าชดเชยความเสี่ยง (risk premium) 
แล้วเส้นตอบผลแทนจะเป็นเส้น (Ye) ซึ่งหมายความว่าหลักทรัพย์ที่มี
ระยะเวลาในการไถ่ถอนยิ่งนานเท่าใด อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ
ยิ่งจะต้องสูงขึ้นเท่านั้น ดังภาพต่อไปนี้ 
 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
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3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 (3) ทฤษฎีการแบ่งส่วนของตลาด (Market Segmentation 
Theory) 
 ทฤษฎีนี้ได้อธิบายการแบ่งส่วนของตลาดและพฤติกรรมของผู้ให้กู้กับผู้
กู้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กําหนดเส้นผลตอบแทน เนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมาย 
พฤติกรรมของสถาบันที่ให้กู้แตกต่างกัน โดยทั่วไปความพอใจในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวย่อมแตกต่างกัน 
 สําหรับระยะเวลาในการไถ่ถอนในฐานะผู้กู้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการ
ใช้เงินทุน หากเป็นการลงทุนระยะยาว อาทิ สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร ดังนั้น
ระยะเวลาในการชําระหนี้คืนย่อมต้องการเวลาค่อนข้างยาว  
 นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ให้กู้แต่ละรายที่แตกต่างกัน 
อาทิ กรณีผู้ลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นจะมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน 
(capital loss) ต่ํา 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 ส่วนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวจะมีกระแสรายได้สม่ําเสมอและสูง
กว่าระยะสั้น ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวจึงเป็นการหลีกเลี่ยงความผัน
ผวนของรายได้ 
 ดังนั้น ผู้ที่หลีกเลี่ยงการขาดทุนของเงินทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ระยะ
สั้น และผู้ที่หลีกเลี่ยงความผันผวนของรายได้จะลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
  ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย 
 นอกจากระยะเวลาในการไถ่ถอนของหลักทรัพย์ที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของอัตราดอกเบี้ยแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยงของการให้กู้ โดยความเสี่ยงของแต่ละรายย่อมแตกต่าง
กัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยง กรณีที่จะไม่ได้รับ
ชําระหนี้เงินพร้อมดอกเบี้ยคืนในระยะเวลาที่กําหนด (risk of default)  
 (2) สภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยสภาพคล่องจะมีความสัมพันธ์
ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้เงินให้กู้ สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะ
แตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราดอกเบี้ย 
อาทิ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้
มากกว่าภาคเกษตรกรรม 



3. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย 
 (4) ความไม่สมบูรณ์ของตลาดเงินกู้ เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กู้ไม่มีข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดที่สมบูรณ์ หรือข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือ
ข้อจํากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตรา
ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันได ้



4. อัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคม 
 จากทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยข้างต้น สรุปว่าได้อัตราดอกเบี้ยคือราคาของ
เงินทุน ซึ่งเป็นค่าชดเชยแก่ผู้ให้กู้  
 ดังนั้นตามทฤษฎีราคา (price theory) เงินจึงเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มี
ราคาตลาด (market price) ซึ่งถูกกําหนดจากอุปสงค์และอุปทานของเงิน 
 ทฤษฎีการลงทุน (investment theory) ผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุน
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วย (marginal efficiency of 
investment: MEI) กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 ซึ่งผู้ลงทุนจะขยายการลงทุนไปจนกระทั่ง MEI เท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด 
 



4. อัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคม 
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ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง หน่วย
ผลิตจะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น 



4. อัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคม 
 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวจัดสรรทรัพยากรของสังคม หมายถึง
อัตราดอกเบี้ย ณ ระดับต่างๆ หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนจะได้เงิน
ลงทุนไปใช้ในการดําเนินการผลิต ในทิศทางตรงกันข้ามหน่วยผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการลงทุนก็จะไม่ได้รับเงินทุนในส่วนนั้น 
 จึงเกิดปัญหาที่ว่า หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ไม่ได้
หมายความว่าการผลิตจะสร้างคุณค่าแก่สังคมเสมอไป อาทิ โรงงานยาสูบ 
สถานเริงรมย์ เป็นต้น ส่วนหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ําแต่สร้างคุณค่าแก่
สังคม โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่มีกําไรต่ํา ทําให้ไม่ได้รับเงินทุน 
 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องไปแทรกแซง ในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม โดยใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อาทิลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับเกษตรกรหรือธุรกิจขนาดเล็ก , นโยบายรับช่วงซื้อลด 
(rediscount rate) หรือประกันราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น  



แบบฝึกหัดบทที่ 5 
 1. หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,200 บาท มีระยะเวลาในการไถ่
ถอน 10 ปี และกําหนดผลตอบแทนปีละ 50 บาท ณ ปัจจุบันคือปีที่ 10 ถ้า
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดเท่ากับ 1,000 บาทและ 1,400 บาท จงคํานวณหา
ผลตอบแทนเมื่อครบกําหนด 
 2. หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 900 บาท มีระยะเวลาในการไถ่
ถอน 10 ปี และกําหนดผลตอบแทนปีละ 30 บาท จงหาอัตราคูปอง 
 3. หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,500 บาท โดยให้ผลตอบแทนปี
ละ 100 บาท และมีระยะเวลาในการไถ่ถอน 5 ปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เท่ากับร้อยละ 10 จงหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน 
 4. หลักทรัพย์ใบหนึ่งมีราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท กําหนดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลาในการไถ่ถอน 3 ปี เมื่อครบกําหนด ผู้ถือ
หลักทรัพย์ใบนี้จะได้รับผลตอบแทนเท่าใด 
 
 



แบบฝึกหัดบทที่ 5 (ต่อ) 
 5. ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่ถอน 1 ปี มีอัตรา
ผลตอบแทน 10% ต่อปี และต่อมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการไถ่
ถอน 1 ปีอีกครั้ง โดยมีอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี ดังนั้นในระยะเวลา 2 ปี ผู้
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเท่าใด ด้วยวิธีเลขคณิตและเรขาคณิต 
 6. นาย A จะได้มรดกเป็นเงิน 1 ล้านบาท ในอีก 10 ปีข้างหน้า ณ 
ปัจจุบันมูลค่าที่แท้จริงที่นาย A จะได้รับเป็นเงินเท่าใด ถ้าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ร้อยละ 10 
 


